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لعاملني،والصالة والسالم علـى سـيد املرسـلني،وعلى آلـه وصـحبه           احلمد هللا رب ا   
 .أمجعني،ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين 

 :أما بعد
السياسة الشرعية يف إصالح الراعي     " كتاب شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا تعاىل         فهذا  

 "والرعية 
جب له رمحـه اهللا      ، وأنت تع    وهو من أفضل وأمجل الكتب اليت ألفت يف هذا املوضوع         

كيف يسوق األدلة من القرآن والسنة على صحة ما يقول ، بل تظهـر فيـه عبقريتـه                  
 ...الفقهية، ودقته يف نقل أقوال الفقهاء ، والترجيح بينها إذا احتاج األمر لذلك 

كما يظهر فيه حرصه الشديد على إصالح الراعي والرعية ليكون اتمع املسلم متحابـا              
 ...ا باملعروف وناهيا عن املنكر متواداً ، آمر

وقد أنزل النصوص الشرعية من القرآن والسنة لتكون مواكبة للعصر الذي يعيش بـه ،               
 .ويريد األخذ به إىل بر األمان والسعادة يف الدارين 

حبث ال ميكن أن يستغين عنه باحث أو طالب علم يريد معرفة مـا يتعلـق بالسياسـة                  
 . والرعية الشرعية حول إصالح الراعي

 :  وقد سرت يف حتقيقه وفق النقاط التالية 
  : عناوين الكتاب-النقطة األوىل

لقد وضعت له عناوين عامة وخاصة ليسهل علـى القـارئ مراجعتـه والوصـول إىل          
 .املوضوع الذي يريد 

 : فكان كالتايل
 حول اختيار األفضل،وفيه فصول=الباب األول 
 الُ الْأَصلَِح اسِتعم-الْفَصلُ الْأَولُ 
 اخِتيار الْأَمثَِل فَالْأَمثَِل -الفصل الثاين
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 ِقلَّةُ اجِتماِع الْأَمانِة والْقُوِة ِفي الناِس -الفصل الثالث
 الْأَموالُ وفيه فصول = الْباب الثَّاِني 
 ما يدخلُ ِفي باِب الْأَمواِل -الْفَصلُ الْأَولُ 
 ) الْغِنيمةُ ( - الفصل الثاين

 ) الصدقَات ( -الفصل الثالث 
 لَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ يكُونَ عونا علَى ظُلٍْم-الفصل الرابع

 الْمصاِرف-الفصل اخلامس
 الْحدود والْحقُوق اليت هللا، وفيه فصول= الباب الثالث

 دوِد والْحقُوِق،وواِجب الْولَاِة نحوهاأَمِثلَةٌ ِمن ِتلْك الْح-الْفَصلُ الْأَولُ 
 عقُوبةُ الْمحاِرِبني وقُطَّاِع الطُّرِق -الْفَصلُ الثَّاِني 

واِجب الْمسِلِمني إذَا طَلَب السلْطَانُ الْمحارِبني وقُطَّاع الطَِّريِق فَامتنعوا         -الْفَصلُ الثَّاِلثُ   
 علَيِه
 حد السِرقَِة -صلُ الراِبع الْفَ

 اِمسلُ الْخا -الْفَصنالز دح 
 اِدسلُ السِر -الْفَصمِب الْخرش دح 
 اِبعلُ السالْفَص- ِعيرالش دانُ الْحيبو رقَدم دا حِفيه ساِصي الَِّتي لَيعالْم 
 لُ الثَّاِمنا-الْفَص ادالُ الْفَاِصلُ ِجهلْكُفَّاِر الِْقت 
 الْحدود والْحقُوق اليت آلدمي معني ، وفيه فصول =الباب الرابع 
 النفُوس -الْفَصلُ الْأَولُ 
 الِْجراح -الْفَصلُ الثَّاِني 
 الْأَعراض -الْفَصلُ الثَّاِلثُ 
 اِبعلُ الرا -الْفَصهوحنةُ ويالِْفر 

 الْأَبضاع -صلُ الْخاِمس الْفَ
 اِدسلُ السبني الناس يف األموال بالعدل كما أمر اهللا ورسوله-الْفَص احلكم   
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 اِبعلُ السةُ -الْفَصراوشالْم 
 لُ الثَّاِمنِة-الْفَصاراِذ الِْإمخات وبجو 
 :النسخ اليت اعتمدت عليها–النقطة الثانية 

 :  عدة نسخ أمهها وقد اعتمدت على
 اململكـة   -  وزارة الشئون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشـاد          -النسخة األوىل   
 هـ ١٤١٨األوىل، : الطبعة العربية السعودية

  وهي مشكلة ، لكنها بغري حتقيق
وجمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا ،ط جممع امللك فهد لطباعة املصـحف               

 م١٩٩٥/هـ١٤١٦: عام النشر-ة النبوية، اململكة العربية السعودية الشريف، املدين
 .ونسخ أخرى موجودة على النت لكنها خالية من التحقيق 

 : عملي يف هذا الكتاب –ة الثالثة طالنق
 ....تصحيح األخطاء املطبعية اليت وردت بالكتاب  -١
 نقل اآليات القرآنية من املصحف مباشرة، ولكن بالرسم العادي  -٢

 .رج مجيع النصوص اليت وردت بالكتاب من مصادرها األساسية خت -٣

احلكم على األحاديث اليت احتج ا أو أشار إليها مبا يليـق ـا جرحـاً                 -٤
 وتعديالً 

 ....شرح غريب احلديث  -٥

 تفصيل بعض ما أمجله ، واإلحالة يف التفاصيل على املصادر الرئيسة  -٦

 كرها دون دليل لالختصار ذكر كثري من األدلة لكثري من األمور اليت ذ -٧

غريت مجيع النصوص احلديثية اليت وردت بالكتاب ، وذكرا كاملة ليظهر            -٨
موطن الشاهد ا بشكل دقيق لعامة الناس،وقد ذكـر بعضـها كاملـة ،              

لكين يف األغلب مل أشر لـذلك       .وبعضها خمتصرة،وبعضها أشار إليها إشارة    
 ...باهلامش 

 هذا زيادة مين: شرت إليها ، وقلت زدت بعض النصوص يف املنت وقد أ -٩



 ٤

 .  علقت على بعض املواضع اليت حتتاج لتوضيح أكثر يف عصرنا هذا  -١٠
  طريقة شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا يف عرض النصوص احلديثية –النقطة الرابعة 

معظم النصوص احلديثية مل يسقها بلفظها ، بل مبعناها ، بالرغم أنه خيرجها يف الغالـب                
روى مسلم يف صحيحه ، أو يقول متفق عليه ، أو رواه أصحاب السنن ،               :ث يقول   حبي

 ....أو أمحد يف املسند وحنو ذلك 
 كثرة حفظ شيخ اإلسالم ابـن تيميـة رمحـه اهللا ،             - فيما أرى  - وهذه النقطة سببها  

وكذلك بعده عن الكتب واملراجع بسبب اضطهاده من قبل علمـاء وحكـام عصـره               
 .تلو السجن يف الشام ومصر ووضعه يف السجن 

 ومن مث جيد الباحث صعوبة كبرية يف ختريج األحاديث اليت حيتج ا وهي كثرية جـدا ،    
 ....بسبب ذكره إياها باملعىن 

 ...وأحيانا يلفق بني حديثني ويذكرمها على أساس أما حديث واحد 
 أو رواه أهـل     أخرجه البخاري ومسلم وهو يف واحد منهما فقـط ،         :  وأحياناً يقول   

 ....أو يقول رواه مسلم مثال وهو ليس يف مسلم ... السنن وهو يف واحد أو اثنني 
 واألحاديث اليت ساقها فيها الصحيح وهو الغالب وفيها احلسن وفيها الضعيف ، وفيها             

 ...بعض الواهي ، وأحياناً الذي ال أصل له 
 مية رمحه اهللا  ترمجة خمتصرة لشيخ اإلسالم ابن تي–النقطة اخلامسة 

 أسأل اهللا تعاىل أن ينفع به مؤلفه وحمققه وقارئه وناشره والدال عليه
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$.���א�*�-ن�وא��+��

��"�0	���E�(�Fא�G
�(<(���4
��و��0Jא��H�Iא�>
2
"��א��01د�����(��

د�Lא;و:���٩Mل��١٤٣٣�)O0אFא�@A�٣١L٣Lم٢٠١٢��

����
����������� 



 ٥

��������������א�����M ���א�	�م�א
 

 !!رمحك اهللا يا شيخ اإلسالم ) حبسي خلوة، وقتلي شهادة، ونفيي سياحة(
يف يد التتار، فأخذوا خيربون البالد، ويأسرون العباد، والناس يفرون من           ) بغداد(سقطت  

تقي الدين أمحد بـن  (أمامهم، وقد ساد الناس ذعر شديد، ويف هذا الوقت العصيب وِلد   
 ربيـع األول    ١٠بالغرب من دمشق يف يوم االثـنني        ) حران(يف  )  تيمية عبد احلليم بن  

 .م، بعد سقوط بغداد يف أيدي التتار بثالث سنوات١٢٦٣ يناير ١٢هـ املوافق ٦٦١
وكانت مليئة بالعلمـاء واملـدارس،      ) دمشق(وخوفًا من بطش التتار انتقل به والده إىل         

شـيخ،  ) ٢٠٠(ل عدد شيوخه إىل     فأخذ يتلقى العلم على علمائها وشيوخها حىت وص       
يف دراسة احلديث والفقه واخلط واحلساب والتفسري وسنه ال تتجاوز          ) ابن تيمية (وتفوق  

سريع احلفظ، قوي الـذاكرة، حـىت   ) ابن تيمية(عشر سنوات، فقد كان الطفل الصغري      
 .أدهش أساتذته وشيوخه من شدة ذكائه

ألطفال يلعب ويلهو، بل كان يسارع إىل       كغريه من ا  ) ابن تيمية (ومل يكن الطفل الصغري     
جمالس العلماء يستمع إليهم، ويستفيد منهم، وملا بلغ السابعة عشرة من عمـره بـدأ يف                
التأليف واإلفتاء، فاتسعت شهرته وذاع صيته، وملا تويف والده الذي كان مـن كبـار               

 .الفقهاء يف الفقه احلنبلي؛ توىل التدريس بدالً منه
ـ           ) يميةابن ت (كان اإلمام    حميـي  (جريئًا يف إظهار رأيه، مدافعا عن السنة حىت مسـي بـ

عاش ابن تيمية فترة صباه أيام حكم امللك الظاهر بيربس ملصر والشام الذي عين              ).. السنة
معه مث مع السلطان قالوون، وجاهد بسيفه ضد        ) ابن تيمية (باجلهاد يف سبيل اهللا، فوقف      
ملـك  ) قازان(د، وذهب على رأس وفد من العلماء وقابل         التتار الذين هجموا على البال    

التتار، وأخذ خيوفه مرة ويقنعه مرة أخرى حىت توقف زحف التتار على دمشق، وأطلـق             
 .سراح األسرى

وكان ابن تيمية قوي اإلميان، فصيح اللسان، شجاع القلب، غزير العلم، وكان وحـده              
لناس تعلقًا به، والتفافًا حوله، وظل      قوة عظمى حيسب هلا األعداء ألف حساب، فازداد ا        
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ابن تيمية يقضي وقته بني التدريس يف املساجد، وتبصري الناس بأمور دينهم، وبيان مـا               
أحل اهللا وحرم، والدفاع عن سنة الرسول صلى اهللا عليه وسلم، ولكن أعداءه ومنافسيه              

) ن بيربس اجلاشنكري  ركن الدي (كانوا له باملرصاد، فأوقعوا بينه وبني سلطان مصر والشام          
فنقل إىل مصر ومتت حماكمته حبضور القضاة وكبار رجال الدولة، فحكموا عليه باحلبس             
سنة ونصف يف القلعة، مث أخرجوه من السجن، وعقدوا جلسة مناظرة بينه وبني منافسيه              

املناظرة، ورغم ذلك مل يتركه اخلصوم فنِفي إىل الشام، مث          ) ابن تيمية (وخصومه، فكسب   
 .د مرة أخرى إىل مصر وحبس، مث نقل إىل اإلسكندرية حيث حبس هناك مثانية أشهرعا

واضطهاده إىل أن عاد إىل القاهرة حيث قرر السلطان امللـك  ) ابن تيمية(واستمرت حمنة  
براءته من التهم املوجهة إليه، وأعطاه احلق يف عقاب خصومه          ) الناصر حممد بن قالوون   (

!! فضل أن يعفو عنهم     ) ابن تيمية (به واضطهاده، لكن اإلمام     الذين كانوا السبب يف عذا    
 .وهكذا تكون شيم الكرام

يف القاهرة ينشر العلم، ويفسر القرآن الكرمي، ويـدعو املسـلمني إىل            ) ابن تيمية (وظل  
بعد أن غاب عنها سبع سـنني،      ) دمشق(التمسك بكتاب اهللا وسنة رسوله، مث رحل إىل         

يف مسألة، فأمره السلطان بأن يغري رأيه فيها، لكنـه مل يهـتم   وخالل وجوده هناك أفىت    
فقبضوا عليه وحبسوه ستة    ) ال يسعين كتمان العلم   : (بأوامر السلطان ومتسك برأيه وقال    

أشهر، مث خرج من سجنه، ورجع يفيت مبا يراه مطابقًا لكتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا                
 .عليه وسلم

 يف مسألة شد الرحال إىل قبور األنبياء والصاحلني، فقد          لكن خصومه انتهزوا فرصة إفتائه    
يرى أن تلك الزيارة ليست واجبة على املسلمني، فشنعوا عليـه حـىت             ) كان ابن تيمية  

حبس هو وأخوه الذي كان خيدمه، ورغم ذلك مل ينقطع عن التأليف والكتابة، لكنـهم               
ما عنده من احلرب والورق،     منعوه من ذلك، فأرادوا كتمان صوت علمه أيضا، فأخرجوا          

فلم تلن عزميته ومل تضعف مهته وحتداهم، فكان يكتب بالفحم على أوراق مبعثرة هنـا               
 ).حبسي خلوة، وقتلي شهادة، ونفيي سياحة(وهناك، وكان من أقواله 



 ٧

هـ وهو على حاله صابرا جماهـدا، مشـتغالً بـالعلم،         ٧٢٨عام  ) ابن تيمية (وقد تويف   
ن مخسمائة ألف مسلم، وله مؤلفات كثرية جتاوزت ثالمثائة جملـد         وحضر جنازته أكثر م   

درء تعارض العقـل    (و) منهاج السنة (أغلبها يف الفقه وأصوله والتفسري، ومن أهم كتبه         
) الفرقان بني أولياء الـرمحن وأوليـاء الشـيطان        (و) اقتضاء الصراط املستقيم  (و) والنقل

السياسة (و) جمموع الفتاوى (و) وى الكربى الفتا(و) الصارم املسلول على شامت الرسول    (و
 الشرعية يف صالح الراعي والرعية

ما يصنع أعدائي يب؟ أنا جنيت وبستاين يف صدري، أين رحت فهـي             { يقول رمحه اهللا    
 ١}.وقتلي شهادة، وإخراجي من بلدي سياحة. معي، ال تفارقين، أنا حبسي خلوة

 

������������ 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                 
 فما بعدها للمؤلف) ١٠٨: ص(مشاهري أعالم املسلمني  - ١
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وأَنزلَ معهم الِْكتاب والِْميـزانَ ِليقُـوم النـاس         ، الْحمد ِللَِّه الَِّذي أَرسلَ رسلَه ِبالْبيناتِ     

 ورسـلَه   وِليعلَم اللَّه مـن ينصـره     ،ومناِفع ِللناسِ ،وأَنزلَ الْحِديد ِفيِه بأْس شِديد    ،ِبالِْقسِط
ِليظْهره ،الَِّذي أَرسلَه ِبالْهدى وِديِن الْحق    ، �وختمهم ِبمحمٍد   ،إنَّ اللَّه قَِوي عِزيز   ،ِبالْغيِب

 الْجاِمِع معنـى الِْعلْـِم والْقَلَـِم ِللِْهدايـةِ        ،وأَيده ِبالسـلْطَاِن النِصـريِ    ،علَى الديِن كُلِّهِ  
وأَشهد أَنْ لَا إلَه إلَّا اللَّه وحده لَا شِريك         ،ومعنى الْقُدرِة والسيِف ِللنصرِة والتعِزيرِ    ،والْحجِة

ِريزِ    ،لَهِب الِْإبالذَّه لَاصةً خاِلصةً خادهش،      لَّى اللَّهص ولُهسرو هدبا عدمحأَنَّ م دهأَشِه  ولَيع 
 .وشهادةً يكُونُ صاِحبها ِفي ِحرٍز حِريٍز ،وسلَّم تسِليما كَِثريا،وعلَى آِلِه وصحِبِه

 )    دعا بةٌ  ) أَمرصتخالَةٌ مِذِه ِرسـةِ        ،فَهِويبـِة النابالِْإنِة وِة الِْإلَِهياسيالس ِمن اِمعوا جلَا ،ِفيه
سةُ   يِعيالراِعي وا الرهنِني عغورِ        ،تلَاِة الْـأُمو ِمن هحصن اللَّه بجأَو نا ماهضأَِبـي   ،اقْت نع

يرضى لَكُـم  :ويسخطُ لَكُم ثَلَاثًا ،ِإنَّ اللَّه يرضى لَكُم ثَلَاثًا    " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،هريرةَ
 دبعأَنْ ت ئًا   ،وا اللَّهيِركُوا ِبِه ششلَا تا    ،وِميعِل اللَِّه جبوا ِبحِصمتعأَنْ تو،    لَّاهو نوا ماِصحنأَنْ تو

كُمرأَم اللَّه،طُ لَكُمخسيقَالَ:واِل،ِقيلَ وؤةَ السكَثْراِل ،وةَ الْماعِإض٢"و 
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ِإنَّ اللَّـه  {:وِهي قوله تعـاىل ، وهِذِه ِرسالَةٌ مبِنيةٌ علَى آيِة الْأُمراِء ِفي ِكتاِب اللَّهِ  )وهِذِه  ( 
               ِل ِإنَّ اللَّهدوا ِبالْعكُمحاِس أَنْ تالن نيب متكَمِإذَا حا وِلهاِت ِإلَى أَهانوا الْأَمدؤأَنْ ت كُمرأْمي

 ا يا        ِنِعمِصريا بِميعكَانَ س ِبِه ِإنَّ اللَّه ـوا        ) ٥٨(ِعظُكُمأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم ا الَِّذينها أَيي
        مـتـوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَّـِه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسالر

 ]٥٨،٥٩:النساء[} ) ٥٩(للَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا تؤِمنونَ ِبا
علَيِهم أَنْ يـؤدوا الْأَمانـاِت إلَـى        ،نزلَت الْآيةُ الْأُولَى ِفي ولَاِة الْـأُمورِ      ) قَالَ الْعلَماُء   ( 

 الْجيـوِش   ثَّاِنيةُ ِفي الرِعيِة ِمن   ونزلَت ال ،كُموا ِبالْعدلِ وِإذَا حكَموا بين الناِس أَنْ يح     ،أَهِلها
                                                 

 صحيح ) ٦٣٨٧)(١٦٥/ ٤(مستخرج أيب عوانة  - ٢



 ٩

ِرِهمغَيو،             ـاِزيِهمغمو كِْمِهمحو ِمِهمِفي قَس ِلذَِلك ِر  الْفَاِعِلنيوا أُوِلي الْأَمِطيعأَنْ ي ِهملَيع
 ِر ذَِلكغَيِة اللَّ    ،وِصيعوا ِبمرأْمِة         ،ِهإلَّا أَنْ يِصـيعلُوٍق ِفي مخةَ ِلمٍة فَلَا طَاعِصيعوا ِبمرفَِإنْ أَم

فَِإنْ تنازعوا ِفي شيٍء ردوه إلَى ِكتاِب اللَِّه وسـنِة رسـوِلِه صـلى اهللا عليـه                 ،٣الْخاِلِق
ِلأَنَّ ذَِلك ِمـن   ،ونَ ِبِه ِمن طَاعِة اللَّهِ    أُِطيعوا ِفيما يأْمر  ،وِإنْ لَم تفْعلْ ولَاةُ الْأَمِر ذَِلك     .٤وسلم

وتعاونوا علَى الِْبـر    { :وأُديت حقُوقُهم إلَيِهم كَما أَمر اللَّه ورسولُه      ،٥طَاعِة اللَِّه ورسوِلهِ  
قُوا اللَّهاتاِن وودالْعلَى الِْإثِْم ووا عناوعلَا تى وقْوالتالِْعقَاِبو ِديدش ٢:املائدة[}  ِإنَّ اللَّه[. 

فَهذَاِن ِجمـاع   .٦والْحكْم ِبالْعدِل   ،وِإذَا كَانت الْآيةُ قَد أَوجبت أَداَء الْأَماناِت إلَى أَهِلها         
 .والِْولَايِة،السياسِة الْعاِدلَِة

 
 ������������ 

 

                                                 
 صحيح) ١٩٨٨)(٣٥٦/ ٥(البحر الزخار = مسند البزار  - ٣
 آمنوا أَِطيعوا اللَّه وأَِطيعوا الرسولَ وأُوِلي الْأَمِر ِمنكُم فَِإنْ تنازعتم ِفي شيٍء فَردوه ِإلَى               يا أَيها الَِّذين  {: لقوله تعاىل  - ٤

 ]٥٩:النساء[} اللَِّه والرسوِل ِإنْ كُنتم تؤِمنونَ ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر ذَِلك خير وأَحسن تأِْويلًا 
 )١٨٤٤ (- ٤٦)١٤٧٢/ ٣(صحيح مسلم  - ٥
ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّـه                  { : لقوله تعاىل  - ٦

ا بِميعكَانَ س ِبِه ِإنَّ اللَّه ِعظُكُما يا ِنِعم٥٨:النساء[} ِصري[ 
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   ِبيفَِإنَّ الن�           اسبالْع ها ِمنهةَ طَلَببيِني شب ِة ِمنبالْكَع فَاِتيحم لَّمستكَّةَ وم حا فَتلَم،  لَه عمجِلي
  اجِة الْحِسقَاي نيتِ ،بيِة الْباندسلَ  ،وزةَ    فَأَنِذِه الْآيه ِنـي      ، ٧اللَّهِة إلَـى ببفَاِتيِح الْكَعفِْع مِبد

 .شيبةَ 
        ِلِمنيساِل الْممأَع ٍل ِمنملَى كُلِّ عع لِّيوِر أَنْ يالْأَم ِليلَى وع ِجبفَي،   هِجـدي ـنم لَحأَص

مِن استعملَ عاِملًا ِمن    " :�عن رسوِل اِهللا    ،همارِضي اُهللا عن  ،عِن ابِن عباسٍ  ف،ِلذَِلك الْعملِ 
فَقَـد خـانَ    ،الْمسِلِمني وهو يعلَم أَنَّ ِفيِهم أَولَى ِبذَِلك ِمنه وأَعلَم ِبِكتاِب اِهللا وسنِة نِبيهِ            

 .٨"وجِميع الْمسِلِمني ،ورسولَه،اَهللا
مِن استعملَ رجلًا ِمن ِعصابٍة     «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :رِضي اللَّه عنهما قَالَ   ،وعِن ابِن عباسٍ  

ِمِننيؤوخانَ الْم ولَهسوخانَ ر انَ اللَّهخ فَقَد هى ِللَِّه ِمنضأَر وه نِة مابالِْعص ِفي ِتلْك٩»و  
وقَالَ عمر بن الْخطَّاِب رضي     .عمر ِلابِن عمر رِوي ذَِلك عنه     وروى بعضهم أَنه ِمن قَوِل      

فَقَد خانَ اللَّـه  ،من وِلي ِمن أَمِر الْمسِلِمني شيئًا فَولَّى رجلًا ِلمودٍة أَو قَرابٍة بينهما :اهللا عنه 
 ِلِمنيسالْمو ولَهسراجِ  ١٠"وذَا وهِه    ولَيع ـنِ      بـثُ عحـِه الْبلَيع ِجبفَي   ِحقِّنيـتسالْم 

وِمن ،والْقُضاِة، الْأُمراِء الَِّذين هم نواب ِذي السلْطَانِ      ِمن،اِبِه علَى الْأَمصارِ  ِمن نو ،ِللِْولَاياِت
     اِر وغالصاِكِر وسِمي الْعقَدماِد وناِء الْأَجراأُمِرالِْكب،  اِل ِمنولَاِة الْأَموـاِب     والْكُتاِء ورزالْـو 

                                                 
 صحيح) ١٠٩/ ١(وأخبار مكة لألزرقي  ) ١١٢٣٤)(١٢٠/ ١١(املعجم الكبري للطرباين  - ٧
 حسن) ٢٠٣٦٤)(٢٠١/ ١٠(السنن الكربى للبيهقي  - ٨

 حسن لغريه ) ٧٠٢٣)(١٠٤/ ٤(املستدرك على الصحيحني للحاكم  - ٩
 فيه انقطاع) ٥٣٧/ ٢(مسند الفاروق البن كثري  - ١٠



 ١١

وعلَى .وغَيِر ذَِلك ِمن الْأَمواِل الَِّتي ِللْمسِلِمني     ،والشادين والسعاِة علَى الْخراِج والصدقَاتِ    
وينتِهي ذَِلك إلَى أَِئمِة الصلَاِة     ،لَح من يِجده  أَنْ يستِنيب ويستعِملَ أَص   ،كُلِّ واِحٍد ِمن هؤلَاءِ   

ذِِّننيؤالْمو،قِْرِئنيالْمو،لِِّمنيعالْمو، اجأَِمِري الْحو،رالْبِدو،  مه وِن الَِّذينيالْعو  ـاداِن ، الْقُصزخو
ونقَباِء ،ِذين هم الْبوابونَ علَى الْحصوِن والْمداِئنِ     والْحداِدين الَّ ،وحراِس الْحصونِ ،الْأَمواِل

ورؤسـاِء الْقُـرى الَّـِذين هـم        ،وعرفَاِء الْقَباِئـِل والْأَسواقِ   ،الْعساِكِر الِْكباِر والصغارِ  
أَنْ ،ِمن هؤلَـاِء وغَيـِرِهم    ،سـِلِمني فَيِجب علَى كُلِّ من وِلي شيئًا ِمن أَمِر الْم        .الدهاقُونَ

ولَا يقَدم الرجـلَ ِلكَوِنـِه      ،أَصلَح من يقِْدر علَيهِ   ،يستعِملَ ِفيما تحت يِدِه ِفي كُلِّ موِضعٍ      
عن أَِبيِه رِضي اللَّه    ،بردةَعن أَِبي   ف،بلْ  ذَِلك سبب الْمنعِ    .أَو يسِبق ِفي الطَّلَبِ   ،طَلَب الِْولَايةَ 

فَتكَلَّمـا وعرضـنا    ،�دخلْت أَنا ورجلَاِن ِمن الْأَشعِريني علَى رسـوِل اللَّـِه           :عنه قَالَ 
 .١١»ِإنَّ أَخونكُم ِعنِدي من طَلَبه وعلَيكُم ِبتقْوى اللَِّه«:فَقَالَ،ِبالْعمِل
وِكلَاهما ، ومعه رجلَاِن ِمن الْأَشعِريني    �جاَء أَبو موسى ِإلَى النِبي      :قَالَ،ي موسى وعن أَبِ 

والَّـِذي  :قَالَ،» يا عبد اللَِّه بن قَيسٍ    «أَو  » أَنت ما تقُولُ يا أَبا موسى     «:قَالَ،يسأَلُه الْعملَ 
ِإنا لَا نستعِملُ علَى عمِلنا     «:�فَقَالَ النِبي   ،لَعاِني علَى ما ِفي أَنفُِسِهما    بعثَك ِبالْحق ما أَطْ   

 هطَلَب نم «،     قَلَص اِك قَدوِإلَى الس ظُرا أَنمكَأَنو، اكتسي وهو،»      ـبى اذْهوسا ما أَبي لَِكنو
 ١٢»ِإلَى الْيمِن أَِمريا

الَ تسـأَِل   ،يا عبد الرحمِن بن سـمرةَ     «:�قَالَ النِبي   :قَالَ، الرحمِن بِن سمرةَ   وعن عبدِ 
وِإنْ أُوِتيتها ِمن غَيِر مسأَلٍَة أُِعنت علَيها       ،فَِإنك ِإنْ أُوِتيتها عن مسأَلٍَة وِكلْت ِإلَيها      ،اِإلمارةَ

، لَفْتِإذَا حِمنيٍ  ولَى يا   ، عها ِمنريا خهرغَي تأَيفَر،         ـوأِْت الَّـِذي هو ِميِنـكي نع فَكَفِّر
ري١٣»خ  

                                                 
 صحيح ) ٦٩٢٦)(٣٤٨/ ٤(مستخرج أيب عوانة  - ١١

  زيادة- صحيح ) ٧٠١٧)(٣٧٨/ ٤(مستخرج أيب عوانة  - ١٢
 ) ١٦٥٢ (- ١٩)١٢٧٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٦٢٢)(١٢٨/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣
أعنـت  (.تركك اهللا تعاىل لتدبري نفسك    ) وكلت إليها (.ال تطلب أن تكون واليا أو حاكما      ) ال تسأل اإلمارة  (ش   [ 
) حلفت علـى ميـني    (.هيأ اهللا تعاىل لك أعوان خري ينصحون لك ويسددون خطاك بتوفيق من اهللا عز وجل              ) يهاعل

 ]أخرج الكفارة املشروعة) فكفر(.مقحمة تأكيدا للمعىن) على (-أقسمت على شيء واألصل حلفت ميينا ف 



 ١٢

من طَلَـب الْقَضـاَء واسـتعانَ       «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :قَالَ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   
 ١٤رواه أَهلُ السننِ  » أَنزلَ اللَّه ملَكًا يسدده   ، ولَم يستِعن علَيهِ   ومن لَم يطْلُبه  ،وِكلَ ِإلَيهِ ،علَيِه

. 
أَو ،أَو ولَاِء عتاقَـٍة أَو صـداقَةٍ  ،ِلأَجِل قَرابٍة بينهما، الْأَحق الْأَصلَِح إلَى غَيِرهِ  فَِإنْ عدلَ عنِ  

     م لٍَد  أَوافَقٍَة ِفي بوسٍ    مِجن طَِريقٍَة أَو ٍب أَوـةِ    ،ذْهوِميالرِة وِكيرالتِة والْفَاِرِسيِة وِبيركَالْع، أَو
      نم اٍل أَوم ِمن ها ِمنذُهأْخٍة يوٍةِلِرشفَع،   ِمن ِر ذَِلكغَي ابِ أَوبلَـى      ، الْأَسٍن ِفي قَلِْبِه عِلِضغ أَو

قا ،الْأَحدع ا أَومهنيٍة بو،    ِمِننيؤالْمو ولَهسرو انَ اللَّهخ ِفي قولـه       ،فَقَد هنع ِهيا نلَ ِفيمخدو
يا أَيها الَِّذين آمنوا لَا تخونوا اللَّه والرسولَ وتخونوا أَماناِتكُم وأَنـتم تعلَمـونَ              { :تعاىل

} )٢٨(أَموالُكُم وأَولَادكُم ِفتنـةٌ وأَنَّ اللَّـه ِعنـده أَجـر عِظـيم              واعلَموا أَنما   ) ٢٧(
  .]٢٧،٢٨:األنفال[

أَو يعِطيـِه مـا لَـا       ،قَد يؤِثره ِفي بعـِض الِْولَايـاتِ      ،أَو ِلعِتيِقهِ ، فَِإنَّ الرجلَ ِلحبِه ِلولَِدهِ   
ِحقُّهتسا  ،يخ كُونُ قَدفَي هتانِحفِْظهِ        ،نَ أَم اِلِه أَوةً  ِفي مادِزي هِثرؤي قَد ـا لَـا    ،كَذَِلكِذ مِبأَخ
ِحقُّهتساتِ      ،يِض الِْولَايعِفي ب هاِهندي ناةَ مابحم أَو،     ـولَهسرو انَ اللَّهخ كُونُ قَدانَ ،فَيخو

هتانِللْأَ   .أَم يدؤإنَّ الْم ثُم   اهوالَفَِة هخم عِة ماناِلـِه          ،ممِلـِه وِفـي أَه فَظُـهحفَي اللَّـه هتثَبي
هدعب،       لَهِذلُّ أَهِدِه فَيِقيِض قَصِبن اللَّه هاِقبعي اهوِله ِطيعالْمو، الَهم ذِْهبيو. ِفي ذَِلكةُ ،والِْحكَاي

فَاِء بِني الْعباِس سأَلَ بعـض الْعلَمـاِء أَنْ يحدثَـه عمـا أَدرك              أَنَّ بعض خلَ  ،الْمشهورةُ
يا أَِمري الْمؤِمِنني أَقْفَرت أَفْواه بِنيك ِمن هـذَا         :فَِقيلَ لَه ،أَدركْت عمر بن عبِد الْعِزيزِ    :فَقَالَ
أَدِخلُـوهم  :فَقَالَ،لَهـم وكَـانَ ِفـي مـرِض موِتـهِ         وتركْتهم فُقَراَء لَا شـيَء      ،الْماِل
لَيع،ملُوهخا  ،فَأَدذَكَر رشةَ ععاِلغٌ  ،ِبضب ِفيِهم سلَي،   اهنيع فَتذَر مآها رقَـالَ  ،فَلَم ـا  :ثُمي
ِنيب،     لَكُم وا هقح كُمتعنا ماَللَِّه مـ   ،و ِذي آخـذُ أَمـوالَ النـاِس فَأَدفَعهـا         ولَم أَكُن ِباَلَّ

                                                 
/ ٣(ترمـذي ت شـاكر      وسنن ال  ) ٢٣٠٩)(٧٧٤/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٧٨)(٣٠٠/ ٣(سنن أيب داود     - ١٤

 حسن ) ١٣٢٣)(٦٠٥
 وقد أعله بعضهم بعبد األعلى بن عامر الثعلىب وأنه ضعيف

لكن روى عن ابن احلنفية صحيفة فأكثر النقد له موجه على روايته عن ابن احلنفية وهذا ليس منها                  ،هو صدوق   :أقول
 ٩٥-٦/٩٤ راجع التهذيب -ويكفي أن الثقات شعبة والثورى وغريمها قد حدثوا عنه 



 ١٣

كُمنِ   ،إلَيلَيجر دأَح متا أَنمِإنو: اِلحا صإم،  اِلِحنيلَّى الصوتي اِلحٍ  ،فَاَللَّهص را غَيِإمو،   كـرفَلَا أَت
حملَ علَى ِمائَِة فَرٍس    ،قَد رأَيت ولَده  فَلَ:قُوموا عني قَالَ  ،لَه ما يستِعني ِبِه علَى معِصيِة اللَّهِ      

  .١٥يعِني أَعطَاها ِلمن يغزو علَيها،ِفي سِبيِل اللَِّه
إلَـى أَقْصـى    ،ِبلَاِد التركِ ،ِمن أَقْصـى الْمشـِرقِ    ،هذَا وقَد كَانَ خِليفَةُ الْمسِلِمني    : قُلْت

وِمن جزاِئِر قُبرص وثُغوِر الشاِم والْعواِصـِم كَطَرسـوس         ، وغَيِرها ِبلَاِد الْأَندلُسِ ،الْمغِرِب
ِمن تِركَِتـِه شـيئًا     ،إلَى أَقْصى الْيمِن وِإنما أَخذَ كُـلُّ واِحـٍد ِمـن أَولَـاِدهِ            ،ونحِوها

ضرت بعض الْخلَفَاِء وقَد اقْتسم تِركَتـه        قَالَ وح  -أَقَلُّ ِمن  ِعشِرين ِدرهما      :يقَالُ،يِسريا
وهنارٍ      ،بِمائَِة أَلِْف ِدينِست مهاِحٍد ِمنذَ كُلُّ وفَأَخ،  مهضعت بأَير لَقَدو،   اسالن كَفَّفتي-  أَي 

 .١٦ -يسأَلُهم ِبكَفِِّه 
   اِب ِمنذَا الْبِفي هو  الْواِت والِْحكَاي       لَها قَبمِة عوعمسالْماِن ومِة ِفي الزداهشا ِفيِه  ،قَاِئِع الْمم
ةٌ ِلكُلِّ ِذي لُبرِعب. 

ِمثْلُ مـا   ،علَى أَنَّ الِْولَايةَ أَمانةٌ يِجب أَداؤها ِفـي مواِضـع         �وقَد دلَّت سنةُ رسوِل اللَِّه      
مقَدِمثْلُ  ،تما جاء و نع   ولَ اِهللا    ، أَِبي ذَرسقَالَ،�أَنَّ ر:»  ا ذَرا أَبـِعيفًا   ،يض اكي أَري ،ِإنِإنو

 .١٧رواه مسِلم.»ولَا تولَّين مالَ يِتيٍم،لَا تأَمرنَّ علَى اثْنيِن،أُِحب لَك ما أُِحب ِلنفِْسي
ِإذَا «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،ِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه    عن أَ وروى الْبخاِري ِفي صِحيِحِه     
ِإذَا أُسِند اَألمـر    «:كَيف ِإضاعتها يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ     :قَالَ» ضيعِت اَألمانةُ فَانتِظِر الساعةَ   
 .١٨»ِإلَى غَيِر أَهِلِه فَانتِظِر الساعةَ

ووِكيلَ الرجِل ِفي   ،وناِظر الْوقْفِ ،فَِإنَّ وِصي الْيِتيمِ  ،جمع الْمسِلمونَ علَى معنى هذَا     وقَد أَ 
 .علَيِه أَنْ يتصرف لَه ِبالْأَصلَِح فَالْأَصلَِح ،ماِلِه

                                                 
والبداية والنهاية ط   ) ٨٤:ص(وحسن السلوك احلافظ دولة امللوك      ) ٢٠٨:ص(ذيب الرياسة وترتيب السياسة      - ١٥

 )٧١٥/ ١٢(هجر 

 )٨٥:ص(حسن السلوك احلافظ دولة امللوك  - ١٦

 )١٨٢٦ (- ١٧)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧
 ]ني أي تتولنيحبذف إحدى التاءين أي ال تتأمرن وكذلك قوله تول) ال تأمرن(ش  [ 
  )٦٤٩٦)(١٠٤/ ٨(صحيح البخاري  - ١٨



 ١٤

} لَِّتي ِهي أَحسن حتـى يبلُـغَ أَشـده          ولَا تقْربوا مالَ الْيِتيِم ِإلَّا ِبا     {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   
ولَم يقُلْ إلَّا ِباَلَِّتي ِهي حسنةٌ وذَِلك ِلأَنَّ الْواِلي راٍع علَى الناِس ِبمنِزلَـِة              ] ١٥٢:األنعام[

أَالَ «:قَالَ،�نَّ رسولَ اللَِّه    أَ:رِضي اللَّه عنهما  ،جاء عن عبِد اللَِّه بِن عمر     كَما  ،راِعي الْغنمِ 
فَاِإلمام الَِّذي علَى الناِس راٍع وهو مسئُولٌ عـن         ،كُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتهِ     

يةٌ علَى أَهِل بيـِت     واملَرأَةُ راعِ ،وهو مسئُولٌ عن رِعيِتهِ   ،والرجلُ راٍع علَى أَهِل بيِتهِ    ،رِعيِتِه
أَالَ ،وعبد الرجِل راٍع علَى ماِل سيِدِه وهو مسئُولٌ عنه        ،وولَِدِه وِهي مسئُولَةٌ عنهم   ،زوِجها

 ١٩. أَخرجاه ِفي الصِحيحيِن»فَكُلُّكُم راٍع وكُلُّكُم مسئُولٌ عن رِعيِتِه
عاد عبيد اِهللا بن ِزياٍد معِقلَ بن يساٍر الْمزِني ِفي مرِضِه الَّـِذي مـات             :قَالَ،ِنعِن الْحس و

لَو عِلمت أَنَّ ِلي حياةً مـا       ،�ِإني محدثُك حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اِهللا        :قَالَ معِقلٌ ،ِفيِه
كثْتدولَ  ،حسر تِمعي سقُولُ � اِهللا   ِإنـةً      «: يِعيِعيِه اُهللا ررتسٍد يبع ا ِمنم،   مـوي وتمي

  .٢٠ رواه مسِلم»ِإلَّا حرم اُهللا علَيِه الْجنةَ،يموت وهو غَاش ِلرِعيِتِه
دخلَ أَبـو مسـِلٍم     :لْعِزيِز قَالَ وكَانَ ِمن حرِس عمر بِن عبِد ا      ،عن أَِبي عبِد اِهللا الْحرسي    و

فَقَالَ الناس الْأَِمري   » السلَام علَيك أَيها الْأَِجري   «:الْخولَاِني علَى معاِويةَ بِن أَِبي سفْيانَ وقَالَ      
دعوا أَبـا   :الْأَِمري فَقَالَ معاِويةُ  :اسفَقَالَ الن » السلَام علَيك أَيها الْأَِجري   «:يا أَبا مسِلٍم ثُم قَالَ    

ِإنما مثَلُك مثَلُ رجٍل استأْجر أَِجـريا فَولَّـاه         «:مسِلٍم هو أَعلَم ِبما يقُولُ قَالَ أَبو مسِلمٍ       
         زج فِّرويةَ وِعيالر ِسنحلَى أَنْ يع رالْأَج لَ لَهعجو هتاِشيم       ـنسأَح ـوا فَِإنْ ههانأَلْبا وهاز

رِعيتها ووفَّر جزازها حتى تلْحق الصِغريةُ وتسمن الْعجفَاُء أَعطَاه أَجره وزاده ِمن ِقبِلـِه              
         الْع لَكهى تتا حهاعأَضا وهتِعير ِسنحي لَم وِإنْ هةً وادِزي    فِّروي لَمةُ وِمينالس فجعتفَاُء وج

                                                 
 ٢٠)١٤٥٩/ ٣(و صحيح مسلم     ) ٧١٣٨)(٦٢/ ٩(وصحيح البخاري    ) ٥٢٠٠)(٣٢/ ٧(صحيح البخاري    - ١٩
-) ١٨٢٩ ( 

قال العلماء الراعي هو احلافظ املؤمتن امللتزم صالح ما قام عليه وهو ما حتت نظره ففيه أن كل                  ) أال كلكم راع  (ش   [ 
 ]ن حتت نظره شيء فهو مطالب بالعدل فيه والقيام مبصاحله يف دينه ودنياه ومتعلقاتهمن كا

 )١٤٢ (- ٢٢٧)١٢٥/ ١(صحيح مسلم  - ٢٠
يعـين  ) يسترعيه اهللا رعيـة   (أي زاره يف مرض موته وكان عبيد اهللا إذ ذاك أمري البصرة ملعاوية              ) عاد عبيد اهللا  (ش   [ 

 ]ية وقوله ميوت خرب ما وغش الراعي الرعية تضييعه ما جيب عليه يف حقهميفوض إليه رعاية رعية وهي مبعىن املرع



 ١٥

         رِطِه الْأَجعي لَمو هاقَبِر فَعالْأَج اِحبِه صلَيع ا غَِضبهانأَلْبا وهاززةُ » جاِويعاَء  :فَقَالَ ما شم
 ٢١"اُهللا كَانَ

وهم وكَلَاُء الِْعبـاِد    ،الْولَاةُ نواب اللَِّه علَى ِعباِدهِ    ،فَِإنَّ الْخلْق ِعباد اللَّهِ   ،وهذَا ظَاِهر اِلاعِتبارِ  
 فُِسِهملَى أَنرِ    ،عالْآخ عِن مِريكَيِد الشِزلَِة أَحنكَالَـةِ    ،ِبمالْوِة وى الِْولَاينعم فَِفيِهم،   ِليالْـو ثُم

وباع ،وترك من هو أَصلَح ِللتجارِة أَو الْمقَاِرب ِمنه       ،والْوِكيلُ متى استناب ِفي أُموِرِه رجلًا     
لَاِسـيما إنْ   ،فَقَد خانَ صاِحبه  ،وهو يِجد من يشتِريها ِبخيٍر ِمن ذَِلك الثَّمنِ       ،السلْعةَ ِبثَمنٍ 

       بقُر ةٌ أَودوم هنيبو اهابح نم نيةٌكَانَ ب،   هذُميو هِغضبي هاِحبفَِإنَّ ص،      ـناهدـانَ وخ قَد هأَن
 يقَهِصد أَو هقَِريب. 
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 حسن) ١٢٥/ ٢(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ٢١



 ١٦
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من هـو   ،ا يكُونُ ِفي موجوِدهِ   وقَد لَ ،فَلَيس أَنْ يستعِملَ إلَّا أَصلَح الْموجود     ،ذَا عرف هذَا  إ

وِإذَا فَعلَ ذَِلـك بعـد      ،فَيختار الْأَمثَلَ فَالْأَمثَلَ ِفي كُلِّ منِصٍب يحِسبه      ،صاِلح ِلِتلْك الِْولَايةِ  
 اماِد التِتها  ،اِلاجقِّهِة ِبحِذِه ِللِْولَايأَخةَ  ،وانى الْأَمأَد فَقَد،قَامذَا   واِجِب ِفي هِفـي   ، ِبالْو ارصو

 اختلَّ بعض الْأُموِر ِبسـبٍب ِمـن        وِإِن،ِسِطني ِعند اللَّهِ  هذَا الْموِضِع ِمن أَِئمِة الْعدِل والْمقْ     
} عتم واسمعوا وأَِطيعـوا  فَاتقُوا اللَّه ما استطَ   { :فَِإنَّ اللَّه يقُولُ  ،إذَا لَم يمِكن إلَّا ذَِلك    ،غَيِرِه

وقَـالَ ِفـي    .]٢٨٦:البقـرة [} لَا يكَلِّف اللَّه نفْسا ِإلَّا وسعها     {:ويقُولُ] ١٦:التغابن[
فَقَاِتلْ ِفي سِبيِل اللَِّه لَا تكَلَّف ِإلَّا نفْسك وحرِض الْمؤِمِنني عسى اللَّه أَنْ يكُف              { :الِْجهاِد

ِكيلًا         بنت دأَشا وأْسب دأَش اللَّهوا وكَفَر الَِّذين أْس {]قَالَ.]٨٤:النساءو:}     ـا الَّـِذينها أَيي
               ـئُكُمبنا فَيِميعج كُمِجعرِإلَى اللَِّه م متيدتلَّ ِإذَا اهض نم كُمرضلَا ي كُمفُسأَن كُملَيوا عنآم

 .]١٠٥:املائدة[} نتم تعملُونَ ِبما كُ
دعوِني «:قَالَ،�عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  : فَمن أَدى الْواِجب الْمقْدور علَيِه فَقَد اهتدى      

 كُمكْترا تم،        ِبيلَى أَنع ِتالَِفِهماخو اِلِهمؤِبس لَكُمكَانَ قَب نم لَكا همِإناِئِهم،   نع كُمتيهفَِإذَا ن
وهِنبتٍء فَاجيش،متطَعتا اسم هوا ِمنٍر فَأْتِبأَم كُمترِإذَا أَمِن»ويِحيحِفي الص اهجر٢٢ أَخ . 

ِغي أَنْ يعـِرف    وينب،أَو ِخيانةٌ عوِقب علَى ذَِلك      ، لَِكن إذَا كَانَ ِمنه عجز ولَا حاجةَ إلَيهِ       
قَالَـت  { :كَما قَالَ تعـالَى ،الْقُوةُ والْأَمانةُ:فَِإنَّ الِْولَايةَ لَها ركْناِن،الْأَصلَح ِفي كُلِّ منِصبٍ 

           الْأَِمني الْقَِوي ترأْجتِن اسم ريِإنَّ خ هأِْجرتِت اسا أَبا يماهدقَـالَ   ]٢٦:القصص[} ِإحو 
وقَالَ ،] ٥٤:يوسف[} ِإنك الْيوم لَدينا مِكني أَِمني      {:صاِحب ِمصر ِليوسف عليه السالم    

                                                 
 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٢
كم بعـد اإلتيـان بالقـدر       قدر استطاعت ) ما استطعتم (.كثرة أسئلتهم ) بسؤاهلم(.اتركوين وال تسألوين  ) دعوين(ش[ 

قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف شرح مسلم هذا من قواعد اإلسالم ومن جوامع الكلم الـيت                 .الواجب الذي ال بد منه    
 ]أعطيها صلى اهللا عليه وسلم ويدخل فيه ما ال حيصى من األحكام
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ِذي قُوٍة ِعند ِذي الْعرِش مِكـٍني       ) ١٩(ِإنه لَقَولُ رسوٍل كَِرٍمي     { :تعالَى ِفي ِصفَِة ِجبِريلَ   
 .]٢١ - ١٩:التكوير[} )٢١(مطَاٍع ثَم أَِمٍني ) ٢٠(

وِإلَى ،فَالْقُوةُ ِفي إمارِة الْحرِب ترِجع إلَى شجاعِة الْقَلْـبِ        ، والْقُوةُ ِفي كُلِّ ِولَايٍة ِبحسِبها    
وِإلَى الْقُـدرِة علَـى أَنـواِع       ، ٢٣فَِإنَّ الْحرب خدعةٌ    ،والْمخادعِة ِفيها ،الِْخبرِة ِبالْحروبِ 

بٍ   :اِلالِْقترضٍن وطَعٍي ومر ِمن،  فَرو كَركُوٍب ورو، ِو ذَِلكحنالَى  ،وعا قَالَ توا {:كَمأَِعدو
                ِمـن ِرينآخو كُمودعاللَِّه و ودونَ ِبِه عِهبرِل تياِط الْخِرب ِمنٍة وقُو ِمن متطَعتا اسم ملَه

مونهم اللَّه يعلَمهم وما تنِفقُوا ِمن شيٍء ِفي سِبيِل اللَِّه يوف ِإلَيكُم وأَنتم لَـا               دوِنِهم لَا تعلَ  
وكَانَ يمر ِبي عقْبةُ بن     ،كُنت رجلًا راِميا  :قَالَ،عن خاِلد بِن زيدٍ   ،]٦٠:األنفال[} تظْلَمونَ

يا خاِلد  :فَقَالَ ِلي ،فَلَما كَانَ ذَات يوٍم أَبطَأْت علَيهِ     ، اخرج ِإلَينا نرِمي   يا خاِلد :فَيقُولُ،عاِمٍر
 أَو أُحـدثُك مـا حـدثَِني رسـولُ اللَّـِه            �تعالَ أَقُولُ لَك ما قَالَ ِلي رسولُ اللَّـِه          

يدخلُ ِبالسهِم الْواِحِد ثَلَاثَـةٌ نفَـٍر       " :يقُولُ �فَقَالَ سِمعت رسولَ اللَِّه     ،فَأَتيته:قَالَ،�
وأَنْ ترمـوا   ،وارموا واركَبـوا  ،ومنِبلُه،والراِمي ِبهِ ،صاِنعه يحتِسب ِفي صنعِتِه الْخير    :الْجنةَ

وملَاعبته ،تأِْديـب الرجـِل فَرسـه     :اثَـةٌ ولَيس ِمن اللَّهِو ِإلَّا ثَلَ    ،أَحب ِإلَي ِمن أَنْ تركَبوا    
هأَترِلِه،امبنِسِه وِبقَو هيمرا ،وهةٌ كَفَرما ِنعهفَِإن هنةً عغْبر هِلما عم دعب يمالر كرت نم٢٤"و  

وِإلَى الْقُدرِة  ، الَِّذي دلَّ علَيِه الِْكتاب والسنةُ     ترِجع إلَى الْعدلِ  ،والْقُوةُ ِفي الْحكِْم بين الناسِ    
 .علَى تنِفيِذ الْأَحكَاِم 

وهـِذِه  ،وترِك خشـيِة الناسِ   ،وأَلَّا يشتِري ِبآياِتِه ثَمنا قَِليلًا    ، والْأَمانةُ ترِجع إلَى خشيِة اللَّهِ    
الْيوم يِئس  {:ِفي قوله تعاىل  ،ِتي اتخذَها اللَّه علَى كُلِّ حكٍَم علَى الناسِ       الِْخصالُ الثَّلَاثُ الَّ  

ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ     {،]٣:املائدة[} الَِّذين كَفَروا ِمن ِديِنكُم فَلَا تخشوهم واخشوِن        
 .]٤٤:املائدة[} اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ 

                                                 
 حديث متواتر ) ٣٠٢٩)(٦٤/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣
 صحيح ) ٧٤٩٥)(٥٠٤/ ٤(مستخرج أيب عوانة  - ٢٤
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واثْناِن ِفـي   ،واِحد ِفي الْجنـةِ   :الْقُضاةُ ثَلَاثَةٌ " : قَالَ �عِن النِبي   ،عن أَِبيهِ ،عِن ابِن بريدةَ   
ورجلٌ عرف الْحق فَجـار ِفـي       ،فَأَما الَِّذي ِفي الْجنِة فَرجلٌ عرف الْحق فَقَضى ِبهِ        ،الناِر

 ٢٥.رواه أَهلُ السنِن " ورجلٌ قَضى ِللناِس علَى جهٍل فَهو ِفي الناِر،و ِفي الناِرفَه،الْحكِْم
أَو ،سواٌء كَانَ خِليفَةً أَو سـلْطَانا     ،والْقَاِضي اسم ِلكُلِّ من قَضى بين اثْنيِن وحكَم بينهما        

حتى يحكُم بين الصـبياِن ِفـي   ،أَو ناِئبا لَه، منصوبا ِليقِْضي ِبالشرِعأَو كَانَ،أَو واِليا ،ناِئبا
 .وهو ظَاِهر:�هكَذَا ذَكَر أَصحاب رسوِل اللَِّه ،إذَا تخايروا،الْخطُوِط
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/ ٣(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٣١٥)(٧٧٦/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٧٣)(٢٩٩/ ٣(سنن أيب داود     - ٢٥

 صحيح ) ٥٨٩١)(٣٩٧/ ٥(والسنن الكربى للنسائي ) ١٣٢٢)(٦٠٥
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وِلهذَا كَانَ عمر بن الْخطَّـاِب رضـي اهللا عنـه       ، اجِتماع الْقُوِة والْأَمانِة ِفي الناِس قَِليلٌ     

الْأَصـلَح  ،فَالْواِجب ِفي كُلِّ ِولَايةٍ   ، ٢٦وعجز الثِّقَِة   ،اللَّهم أَشكُو إلَيك جلَد الْفَاِجرِ    :يقُولُ
ِبهسةً     .اِبحانأَم ظَما أَعمهدلَاِن أَحجر نيعةً  ،فَِإذَا تقُو ظَمأَع رالْآخو،     ـا ِلِتلْـكمهفَعأَن مقُد
وِإنْ كَانَ ِفيـِه  ،فَيقَدم ِفي إمارِة الْحرِب الرجلُ الْقَِوي الشجاع   ،وأَقَلُّهما ضررا ِفيها  :الِْولَايِة
ورا فُجاِجزِ   ، ِفيهِعيِف الْعِل الضجلَى الرا،عِإنْ كَانَ أَِمينو،  ـدمأَح ـامِئلَ الِْإما سكَم:  ـنع

مع أَيِهمـا   ،وأَحدهما قَِوي فَاِجر والْآخر صاِلح ضِعيف     ،الرجلَيِن يكُوناِن أَِمرييِن ِفي الْغزوِ    
وأَما الصـاِلح   ،وفُجوره علَـى نفِْسـهِ    ،فَقُوته ِللْمسِلِمني ،لْفَاِجر الْقَِوي أَما ا :يغزو ؟ فَقَالَ  

هلَاحفَص ِعيففِْسِه،الضِلن،ِلِمنيسلَى الْمع فُهعضالْفَاِجِر ،و الْقَِوي عِزي مغ٢٧فَي. 
     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نِه:قَالَ،عوِل اللَِّه     شسر عا منِعي      ،�دـدي ـنٍل ِممجفَقَالَ ِلر

الَمارِ   «:اِإلسِل النأَه ذَا ِمنه«،           هتـابا فَأَصـِديدالًـا شلُ ِقتجلَ الرالُ قَاتالِقت رضا حفَلَم
فَِإنه قَد قَاتلَ اليوم ِقتالًا شِديدا      ، النارِ الَِّذي قُلْت لَه ِإنه ِمن أَهلِ     ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَِقيلَ،ِجراحةٌ

 اتم قَدو،   ِبيارِ «:�فَقَالَ النقَالَ،»ِإلَى الن:    ابتراِس أَنْ يالن ضعب لَـى    ،فَكَادع ما همنيفَب
ِإذْ ِقيلَ ،ذَِلك:  تمي لَم ها   ،ِإنِديدا شاحِبِه ِجر لَِكنو،لَـى         فَلَمع ـِبرصي ِل لَماللَّي ا كَانَ ِمن

  هفْسلَ ناِح فَقَتاِجلر،   ِبيالن ِبرفَأُخ�فَقَالَ، ِبذَِلك:» رأَكْب اللَّـِه     ،اللَّـه ـدبـي عأَن دـهأَش
ولُهسراسِ    ،»وى ِبالنادِبالَلًا فَن رأَم ةَ ِإلَّا    «:ثُملُ اجلَنخدالَ ي هةٌ  ِإنِلمسم فْسن ،   ديؤلَي ِإنَّ اللَّهو

 ٢٨»هذَا الدين ِبالرجِل الفَاِجِر

                                                 
 )٥٢٢/ ٢(حمض الصواب يف فضائل أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب  - ٢٦
 )٩٦:ص(حسن السلوك احلافظ دولة امللوك  - ٢٧
 ) ١١١ (- ١٧٨)١٠٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٠٦٢)(٧٢/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٨
من الفجـور   ) الفاجر(.ينصر وحيمي ) ليؤيد(.يشك ويرتد عن دينه   ) يرتاب(.أي فتحها ) خيرب(.حضرنا) شهدنا(ش [ 

 ]وهو االنطالق يف احملرمات واملعاصي
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ِإنَّ اَهللا تعالَى لَيؤيد هذَا الدين ِبـأَقْواٍم لَـا خلَـاق            «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا    ، وعن أَنسٍ 
م٢٩»لَه. 

إذَا لَم يسـد    ،ِإمارِة الْحرِب ِمما هو أَصلَح ِمنه ِفي الدينِ       كَانَ أَولَى بِ  ، فَِإذَا لَم يكُن فَاِجرا   
هدسم.    ِبيذَا كَانَ النِلهبِ     ، �ورلَى الْحِليِد عالْو نب اِلدِملُ خعتسي، لَمذُ أَسنأَِبـي   ،م نع

لَو أَدركْـت أَبـا     :عِهدت يا أَِمري الْمؤِمِنني؟ قَالَ    لَو  :ِقيلَ ِلعمر بِن الْخطَّابِ   :الْعجفَاِء قَالَ 
    هتلَّيو اِح ثُمرالْج نةَ بديبي   ،عبلَى رع تقَِدم ـٍد؟      :فَقَالَ ِلي ،ثُممحِة ملَى أُمع هلَفْتاستخ ِلم

قُولُ   :قُلْتي ِليلَكخو كدبع تِمعةٍ «:سِلكُلِّ أُم أَِمني ،     ـنةَ بـديبو عِة أَبِذِه الْأُمه ِإنَّ أَِمنيو
مـِن  :فَقَـالَ ِلـي   ،ثُم قَِدمت علَى ربي   ،ولَو أَدركْت خاِلد بن الْوِليِد ثُم ولَّيته      ،»الْجراِح

    ٍد؟ لَقُلْتمحِة ملَى أُمع لَفْتختِلي  :اسخو كدبع تِمعقُولُ سي لَك:»     ِمـن فـيس اِلدلَخ
ِرِكنيشلَى الْمع اللَّه لَّهوِف اللَِّه سي٣٠»س 

          ِبيالن هِكرنا يلُ ممعي ا كَانَ قَدانيأَح هأَن عاِلمٍ  ،�مس نأَِبيهِ ،ع نقَالَ،ع:    ِبـيثَ النعب� 
         ِذميِنـي جِليـِد ِإلَـى بالو ـنب اِلدـالَمِ     ،ةَخِإلَـى اِإلس ماهعوا أَنْ    ،فَـدِسـنحي فَلَم

ودفَع ِإلَى كُلِّ   ،فَجعلَ خاِلد يقْتلُ ِمنهم ويأِْسر    ،صبأْنا صبأْنا :فَجعلُوا يقُولُونَ ،أَسلَمنا:يقُولُوا
  ها أَِسريٍل ِمنجأَ      ،ر اِلدخ رأَم موى ِإذَا كَانَ يتح       ها أَِسريٍل ِمنجلَ كُلُّ رقْتنْ ي،اللَِّه الَ  :فَقُلْتو

فَرفَع ، فَذَكَرناه �حتى قَِدمنا علَى النِبي     ،والَ يقْتلُ رجلٌ ِمن أَصحاِبي أَِسريه     ،أَقْتلُ أَِسِريي 
  ِبيفَقَالَ  �الن هدي :»     كأُ ِإلَيري أَبِإن منِ   اللَّهيترم اِلدخ عنا صةَ    .٣١»ِممميزإلَى خ لَهسا أَرلَم
ملَهةٍ   ،فَقَتهبِع شوِبن مالَهوذَ أَمأَخو،   ذَِلك وزجي كُني لَمو،       ِمـن هعم نم ضعِه بلَيع هكَرأَنو

ومع هذَا فَما زالَ يقَدمـه ِفـي إمـارِة          ،الَهموضِمن  أَمو  �حتى وداهم النِبي    ،الصحابِة
 .وفَعلَ ما فَعلَ ِبنوِع تأِْويٍل ،ِلأَنه كَانَ أَصلَح ِفي هذَا الْباِب ِمن غَيِرِه؛ الْحرِب 

                                                 
 صحيح لغريه) ٢٦٢/ ٦(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ٢٩
 صحيح لغريه ) ٦١٧)(٩٣/ ٢(املسند للشاشي  - ٣٠
  )٤٣٣٩)(١٦٠/ ٥(صحيح البخاري  - ٣١
خرجنا من دين إىل دين وقصدوا الدخول يف اإلسالم ولكن خالـدا  ) صبأنا(.قبيلة من قبائل العرب) بين جذمية (ش   [ 

 ]من قتل وأسر هلؤالء)  خالدمما صنع(.أعتذر) أبرأ إليك(.رضي اهللا عنه ظن أم مل ينقادوا وهلذا مل يقولوا أسلمنا
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أَنَّ رسـولَ اِهللا    ،ِبي ذَر عن أَ ،فأَصلَح ِمنه ِفي الْأَمانِة والصدقِ    ، وكَانَ أَبو ذَر رضي اهللا عنه     
لَا تـأَمرنَّ علَـى     ،وِإني أُِحب لَك ما أُِحب ِلنفِْسي     ،ِإني أَراك ضِعيفًا  ،يا أَبا ذَر  «:قَالَ،�

 .٣٢رواه مسِلم .»ولَا تولَّين مالَ يِتيٍم،اثْنيِن
عـن أَِبـي    مع أَنـه قَـد رِوي       .ِلأَنه رآه ضِعيفًا  ؛ ِولَايِة  نهى أَبا ذَر عن الِْإمارِة والْ     فقد   

ولُ اللَِّه     :قَالَ،ذَرساءُ  «:�قَالَ ِلي ررضا أَظَلَِّت الْخـٍة        ،مجلَـى ِذي لَهاُء عربلَا أَقَلَِّت الْغو
ا ذَرا أَبي كِمن قد٣٣»أَص  

   ِبيالن رأَمو� ةً عرم     ثَـهعب طَافًا ِلأَقَاِرِبِه الَِّذينِتعلَاِسِل اسِة ذَاِت السواِص ِفي غَزالْع نو برم
ِهمإلَي،    هلُ ِمنأَفْض مه نلَى مدٍ   ، ٣٤عيز نةَ بامأُس رأَمِل ثَأِْر أَِبيـهِ   ،وكَـانَ    .٣٥ِلأَج ِلـذَِلكو

ِفي الِْعلْـِم   ،ع أَنه قَد كَانَ يكُونُ مع الْأَِمِري من هو أَفْضلُ ِمنـه           م،يستعِملُ الرجلَ ِلمصلَحةٍ  
 .والِْإمياِن 

 احلاكم بني اللني والشدة
رضي اهللا عنه ما زالَ يستعِملُ خاِلدا ِفي حـرِب          � وهكَذَا أَبو بكٍْر خِليفَةُ رسوِل اللَِّه       

وقَد ذُِكر لَه   ،وبدت ِمنه هفَوات كَانَ لَه ِفيها تأِْويلٌ      ، فَتوح الِْعراِق والشامِ   وِفي،أَهِل الردةِ 
بلْ عتبه علَيها ِلرجحاِن الْمصلَحِة علَى      ،فَلَم يعِزلْه ِمن أَجِلها   ،٣٦عنه أَنه كَانَ لَه ِفيها هوى     

إذَا كَـانَ خلُقُـه     ،ِلأَنَّ الْمتولِّي الْكَِبري  ؛ وأَنَّ غَيره لَم يكُن يقُوم مقَامه       ،ِئِهِفي بقَا ،الْمفْسدِة
وِإذَا كَانَ خلُقُه يِميـلُ إلَـى   ،فَينبِغي أَنْ يكُونَ خلُق ناِئِبِه يِميلُ إلَى الشدةِ   ،يِميلُ إلَى اللِّنيِ  

وِلهذَا كَانَ أَبـو بكْـٍر      ،ِليعتِدلَ الْأَمر ،نْ يكُونَ خلُق ناِئِبِه يِميلُ إلَى اللِّنيِ      فَينبِغي أَ ،الشدِة
يؤِثر ،وكَانَ عمر بن الْخطَّاِب رضي اهللا عنـه       ،يؤِثر اسِتنابةَ خاِلدٍ  ،الصديق رضي اهللا عنه   

                                                 
 )  ١٨٢٦ (- ١٧)١٤٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٣٢
 ]حبذف إحدى التاءين أي ال تتأمرن وكذلك قوله تولني أي تتولني) ال تأمرن(ش  [ 
 صحيح  ) ٧١٣٢)(٧٦/ ١٦( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٣٣

ى حسِب الْحاِل ِفي شيٍء ِبعيِنِه ِإذْ محالٌ أَنْ يكُونَ هذَا الْخطَّاب            يشِبه أَنْ يكُونَ هذَا ِخطَابا خرج علَ      «: قَالَ أَبو حاِتمٍ  
 »والْفَاروق رِضي اللَّه عنهما،والصديق،�وتحت الْخضراِء الْمصطَفَى ،علَى عموِمِه

  صحيح ) ٣٣٤)(٩٢/ ١(سنن أيب داود  - ٣٤

 )٢٤٢٦ (- ٦٤)١٨٨٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣٧٣٠)(٢٣/ ٥(صحيح البخاري  - ٣٥
 وكان خلالد رضي اهللا عن تأويل سائغ يف فعلها ،ألنه مل يثق بتلك األخبار اليت نقلت إليه : قلت- ٣٦



 ٢٢

كَعمر ،ِلأَنَّ خاِلدا كَانَ شِديدا   ؛ ةَ بِن الْجراِح رضي اهللا عنه       واسِتنابةَ أَِبي عبيد  ،عزلَ خاِلدٍ 
وكَانَ الْأَصلَح ِلكُلٍّ ِمنهما أَنْ يـولِّي مـن         ،وأَبا عبيدةَ كَانَ لَينا كَأَِبي بكْرٍ     ،بِن الْخطَّابِ 

لَّاهِدلًا  ،وتعم هركُونَ أَمكُونَ ِبذَلِ ،ِلييوِل اللَِّه      وسلَفَاِء رخ ِمن ِدلٌ  ، �كتعم وى ،الَِّذي هتح
   ِبيقَالَ الن�: " دمحا مةِ  ،أَنمحالر ِبينو، دمأَحةِ ،وبوالت ِبينو، اِشـرالْحقَفِّي،والْمو، ِبينو
 ٣٧."الْملَاِحِم 

محمد رسولُ اللَِّه والَِّذين    {:وأُمته  وسطٌ قَالَ تعالَى ِفيِهم     .٣٨" أَنا الضحوك الْقَتالُ   ":وقَالَ
معه أَِشداُء علَى الْكُفَّاِر رحماُء بينهم تراهم ركَّعا سجدا يبتغونَ فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضـوانا               

     أَثَِر الس ِمن وِهِهمجِفي و ماهٍع         ِسيمرِجيِل كَزِفي الِْإن مثَلُهماِة وروِفي الت مثَلُهم وِد ذَِلكج
             دعو الْكُفَّار ِغيظَ ِبِهمِلي اعرالز ِجبعوِقِه يلَى سى عوتلَظَ فَاسغتفَاس هرفَآز طْأَهش جرأَخ

 وقَـالَ   ]٢٩:الفـتح [} ِمنهم مغِفرةً وأَجرا عِظيما     اللَّه الَِّذين آمنوا وعِملُوا الصاِلحاِت      
يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّـه ِبقَـوٍم يِحـبهم                 {:تعالَى

ين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا يخافُونَ لَومةَ      ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفرِ      
           ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض و    .]٥٤:املائدة[} لَاِئٍم ذَِلكلَّى أَبوا تذَا لَمِلهو
واعتدلَ ِمنهما ما كَانَ ينسباِن ِفيـِه       ،بكٍْر وعمر رضي اهللا عنهما صارا كَاِملَيِن ِفي الِْولَايةِ        

       ِبياِة النيِن ِفي حفَيِد الطَّررِ    �إلَى أَحِة الْآخِشدا وِدِهمِلِني أَح فَةَ ،ِمنذَيح نقَـالَ  :قَالَ،ع
 .٣٩»وعمر،اقْتدوا ِبالَِّذين ِمن بعِدي أَِبي بكٍْر«:�رسولُ اللَِّه 

                                                 
 صحيح  ) ٢٣٤٤٥)(٤٣٦/ ٣٨(مسند أمحد ط الرسالة  - ٣٧

ِإنما أَنـا  «:كَيف وجه الْجمع بينهما؟ وقَالَ علَيِه السلَام    » مونِبي الْملَاحِ ،أَنا نِبي الرحمة  «:قد قَالَ علَيِه السلَام   :فَِإن قيل 
فَكيـف  ،]١٠٧:الْأَنِبياء[} وما أَرسلْناك ِإال رحمةً ِللْعالَِمني    {:وقَالَ جلّ ذكره  .»بعثت ِبالرحمةِ «:وقَالَ،»رحمة مهداة 

وذَِلك ،وكما أخرب اهللا سبحانه وتعالَى    ،هو مبعوث ِبالرحمِة كَما ذكر    :ِف؟ قيل وقد بعث ِبالسي  ،يكون مبعوثًا ِبالرحمةِ  
فَمن أنكر من ِتلْك الْأُمم الْحق بعـد الْحجـة          ،وأيدهم باملعجزات ،أَن اهللا سبحانه وتعالَى بعث الْأَنِبياء علَيِهم السلَام       

لريتدعوا ،ولَِكن اهللا سبحانه وتعالَى أَمر نبيه علَيِه السلَام ِبالِْجهاِد معهم ِبالسـيفِ     ، واالستئصال واملعجزة عذبوا ِبالْهلَاكِ  
يا :واقَالُ،وقد رِوي أَن قوما من الْعرب     ،ولَيس مع الْعذَاب الْمرتل بِقية    ،فَِإن للسيف بِقية  ،ومل جيتاحوا ِبالسيفِ  ،عن الْكفْر 
شـرح السـنة   .فَهذَا معىن الرحمة الْمبعوث ا ذكره الْخطاِبي ،»ذَِلك أبقى آلخرتكم  «:فقَالَ،أفنانا السيف ،رسول اهللا 

 )٢١٣/ ١٣(للبغوي 

 حسن مرسل) ٣٦٧/ ١(ومغازي الواقدي ) ٤٢٦)(٤٩٠:ص(دالئل النبوة أليب نعيم األصبهاين  - ٣٨

 حسن ) ٩٤)(٩٤:ص( أليب نعيم األصبهاين فضائل اخللفاء الراشدين - ٣٩



 ٢٣

رظَهِة الْقَلْبِ      واعجش كٍْر ِمنأَِبي ب ِمن ،    ِرِهمغَيِة ودِل الراِل أَهِفي ِقت،     رمعو ِليِبِه ع زرا بم
 .رضي اهللا عنهم أمجعني،وساِئر الصحابِة

        ـدِة أَشانِة إلَى الْأَمةُ ِفي الِْولَاياجالْح تِإنْ كَانمِ   ،و الْـأَِمني ماِل      قُدوثْـلُ ِحفْـِظ الْـأَم
فَيولَّى علَيها شـاد قَـِوي      ،فَلَا بد ِفيِه ِمن قُوٍة وأَمانةٍ     ،فَأَما اسِتخراجها وِحفْظُها  ،ونحِوها

إذَا ،ارِة الْحـربِ  وكَذَِلك ِفي إم  .وكَاِتب أَِمني يحفَظُها ِبِخبرِتِه وأَمانِتهِ    ،يستخِرجها ِبقُوِتهِ 
أَمر الْأَِمري ِبمشورِة أُوِلي الِْعلِْم والديِن جمع بين الْمصلَحتيِن وهكَذَا ِفي ساِئِر الِْولَاياِت إذَا              

أَو تعـدِد  ،فَلَا بد ِمـن تـرِجيِح الْأَصـلَحِ   ،جمع بين عدٍد،لَم تِتم الْمصلَحةُ ِبرجٍل واِحدٍ    
 .إذَا لَم تقَع الِْكفَايةُ ِبواِحٍد تام ،الْمولَّى

 من يقدم يف والية القضاء 
قُدم ،والْآخر أَورع ،فَِإنْ كَانَ أَحدهما أَعلَم   ،الْأَعلَم الْأَورع الْأَكْفَأُ  ، ويقَدم ِفي ِولَايِة الْقَضاءِ   

ويخاف ِفيـِه   ،وِفيما يدق حكْمـه   ،ويخاف ِفيِه الْهوى الْأَورع   ،هر حكْمه  ِفيما قَد يظْ   -
اهِتباِلاش:لَمٍن قَـالَ      فَِفي  .الْأَعـيصِن حانَ برِعم نع:     ِبـيـذَ النأَخ�     ِتي ِمـنـامِعم 
فَأَنِفق وأَطِْعم ولَا   ، يِحب الِْإنفَاق ويبغض الِْإقْتار    يا ِعمرانُ ِإنَّ اللَّه عز وجلَّ     «:فَقَالَ،وراِئي

   الطَّلَب كلَيع رسعفَي رقَتِجـيِء             ،تم ـداِفـذَ ِعنالن رصالْب ِحبلَّ يجو زع أَنَّ اللَّه لَماعو
ويِحب ،ويِحب السماحةَ ولَو علَى تمراتٍ    ،اِتوالْعقْلَ الْكَاِملَ ِعند نزوِل الشهو    ،الشبهاِت

 . ٤٠»الشجاعةَ ولَو علَى قَتِل حيٍة
أَو الْعامـِة  ،ِمن ِجهِة واِلي الْحربِ ،إنْ كَانَ الْقَاِضي مؤيدا تأِْييدا تاما     ،ويقَدماِن علَى الْأَكْفَأِ  

أَكْثَر ِمن حاجٍة إلَى مِزيـِد      ،وِإعانةُ الْقَاِضي ،إنْ كَانَ الْقَضاُء يحتاج إلَى قُوةٍ     .ويقَدم الْأَكْفَأُ 
يحتاج أَنْ يكُونَ عاِلما عاِدلًا قَاِدرا بلْ وكَذَِلك كُـلُّ          ،فَِإنَّ الْقَاِضي الْمطْلَق  ،الِْعلِْم والِْعلْمِ 

 ِلِمنيساٍل ِللْمو،فَأَي     تقَصفَاِت نِذِه الصه ِبهِ  ، ِصفٍَة ِمنبلَلُ ِبسالْخ رالْكَفَاَءةُ،ظَهٍر  :وا ِبقَهإم
 .وِفي الْحِقيقَِة فَلَا بد ِمنهما ،ورهبٍة وِإما ِبِإحساٍن ورغْبٍة

إلَّا عاِلم فَاِسق أَو جاِهلُ ِديٍن فَأَيهما       ،إذَا لَم يوجد من يولَّى الْقَضاءَ     : وسِئلَ بعض الْعلَماءِ  
قُدم الـدين وِإنْ كَانـت   ،إنْ كَانت الْحاجةُ إلَى الديِن أَكْثَر ِلغلَبِة الْفَسـادِ      :يقَدم ؟ فَقَالَ  

                                                 
 ضعيف ) ٩٥٤)(٣٤٦:ص(الزهد الكبري للبيهقي  - ٤٠



 ٢٤

       اِلمالْع ماِت قُدكُومفَاِء الْحِلخ يِن أَكْثَرةُ إلَى الداجأَ.الْحيِن فَِإنَّ      وونَ ذَا الدمقَداِء يلَمالْع كْثَر
الْأَِئمةَ متِفقُونَ علَى أَنه لَا بد ِفي الْمتولِّي ِمن أَنْ يكُونَ عدلًا أَهلًا ِللشهادِة واختلَفُوا ِفـي                 

أَو الْواِجب توِليـةُ    ،وز أَنْ يكُونَ مقَلِّدا   أَو يج ،اشِتراِط الِْعلِْم هلْ يِجب أَنْ يكُونَ مجتِهدا      
الْأَمثَِل فَالْأَمثَِل كَيفَما تيسر ؟ علَى ثَلَاثَِة أَقْواٍل وبِسطَ الْكَلَام علَى ذَِلك ِفي غَيـِر هـذَا                 

 .الْموِضِع
  والسعي إلصالح األحوالتولية غري األهل للضرورة

  ي هأَن عمةِ     ووررِل ِللضِر الْأَهةُ غَيِليوت وزودِ   ،ججوالْم لَحإذَا كَانَ أَص،     ذَِلـك ـعم ِجبفَي
ِمن أُمـوِر الِْولَايـاِت   ،حتى يكْملَ ِفي الناِس ما لَا بد لَهم ِمنه،السعي ِفي إصلَاِح الْأَحوالِ   

 ..والِْإماراِت ونحِوها
  الواجب عند العجز ال يلغي السعي الدائم للتمكن من فعلهسقوط

وِإنْ كَانَ ِفي الْحاِل لَا يطْلَب ِمنه إلَّا مـا          ، كَما يِجب علَى الْمعِسِر السعي ِفي وفَاِء ديِنهِ       
 وِرباِط الْخيِل ِفي وقِْت سـقُوِطِه       ِبِإعداِد الْقُوةِ ،وكَما يِجب اِلاسِتعداد ِللِْجهادِ   ،يقِْدر علَيهِ 

فَِإنَّ ما لَا يِتم الْواِجب إلَّا ِبِه فَهو واِجب ِبِخلَاِف اِلاسِتطَاعِة ِفي الْحج ونحِوها فَِإنه               ،ِللْعجِز
ِرفَةُ الْأَصلَِح وكَيِفيـةُ تماِمهـا      مع.ِلأَنَّ الْوجوب هناك لَا يِتم إلَّا ِبها      ؛ لَا يِجب تحِصيلُها    

ومعِرفَِة طَِريِق  ،وذَِلك إنما يِتم ِبمعِرفَِة مقْصوِد الِْولَايةِ     ،والْمِهم ِفي هذَا الْباِب معِرفَةُ الْأَصلَحِ     
 .فَِإذَا عرفْت الْمقَاِصد والْوساِئلَ تم الْأَمر ،الْمقْصوِد

قَدموا ِفي ِولَايِتِهم من يِعينهم     ،دونَ الدينِ ، فَِلهذَا لَما غَلَب علَى أَكْثَِر الْملُوِك قَصد الدنيا       
وقَد كَانت  ،يؤِثر تقِْدمي من يِقيم ِرئَاسته    ،وكَانَ من يطْلُب ِرئَاسةَ نفِْسهِ    ،علَى ِتلْك الْمقَاِصدِ  

هـم أُمـراُء    ،لسنةُ أَنَّ الَِّذي يصلِّي ِبالْمسِلِمني الْجمعـةَ والْجماعـةَ ويخطُـب ِبِهم           ا
أَبا بكْـٍر ِفـي   �وِلهذَا لَما قَدم النِبي    ،الَِّذين هم نواب ِذي السلْطَاِن علَى الْجندِ      ،الْحرِب
إذَا بعثَ أَِمريا علَى    �وكَانَ النِبي   .لْمسِلمونَ ِفي إمارِة الْحرِب وغَيِرها    قَدمه ا ، ٤١الصلَاِة  
وكَذَِلك إذَا استعملَ رجلًـا ناِئبـا علَـى         ،كَانَ هو الَِّذي يؤمره ِللصلَاِة ِبأَصحاِبهِ     ،حرٍب
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ِ ٤٣وعثْمانَ بن أَِبي الْعاِص علَى الطَّاِئف     ، ٤٢يٍد علَى مكَّةَ    كَما استعملَ عتاب بن أَسِ    ،مِدينٍة
وأَبا موسى علَى الْيمِن وعمرو بن حزٍم علَى نجرانَ كَانَ ناِئبه هو الَِّذي             ، ومعاذًا ٤٤وعِليا

 لِّي ِبِهمصا   ،يهرغَيو وددالْح ِفيِهم ِقيميا،وبِ     ِممرالْح أَِمـري لُـهفْعي ،    هلَفَـاؤخ كَـذَِلكو
هدعب،      نياِسيبِض الْععبو نيِويلُوِك الْأُمالْم ِمن مهدعب نمو،  ذَِلكيِن      ؛ وـِر الـدأَم مِلأَنَّ أَه

 ادالِْجهلَاةُ واِديثِ   .الصالْأَح أَكْثَر تذَا كَانِلهو، الن نع  ادِ  �ِبيالِْجهلَاِة وكَانَ إذَا  ،ِفي الصو
اللَّهم اشِف عبدك ينكَـأُ لَـك       :فَلْيقُلْ،ِإذَا جاَء الرجلُ يعود مِريضا    " :يقُولُ، عاد مِريضا 

يا معـاذُ إنَّ    :قَالَ،يمِنمعاذًا إلَى الْ  �ولَما بعثَ النِبي    .٤٥"أَو يمِشي لَك ِإلَى جنازٍة      ،عدوا
 .٤٦أَهم أَمِرك ِعنِدي الصلَاةُ

       رمِن عِد اللَِّه ببلَى عواِفٍع من ناِلهِ      ،وجاء عمِإلَى ع بطَّاِب كَتالْخ نب رمأَنَّ ع: "   ـمِإنَّ أَه
ومن ضيعها فَهو ِلما ِسواها     .حِفظَ ِدينه ،فَمن حِفظَها وحافَظَ علَيها   .أَمِركُم ِعنِدي الصلَاةُ  

 عي٤٧"أَض 
  ذَِلكلٍ   ملا جاء   وبِن جاِذ بعم نولَ اللَِّه    ،عسأَنَّ ر�  ِر       «: قَالَ لَهأِْس الْـأَمِبـر كِبـرأَلَا أُخ

لَامِر فَالِْإسالْأَم أْسا روِدِه؟ أَممعفَا،و هودما عأَملَاةُو٤٨»لص.  
    الد ادلِّي ِعموتالْم نِ  ،يِن فَِإذَا أَقَامى عهنلَاةُ تِكرِ  فَالصنالْماِء وشالْفَح .    اسالن ِعنيالَِّتي ت ِهيو

نها لَكَِبريةٌ  واستِعينوا ِبالصبِر والصلَاِة وإِ   {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ، الطَّاعاتِ ما ِسواها ِمن  علَى  
    اِشِعنيلَى الْخِإلَّا ع {]الَى  .]٤٥:البقرةعتو هانحبقَالَ سو }      واِعينـتوا اسنآم ا الَِّذينها أَيي

       اِبِرينالص عم لَاِة ِإنَّ اللَّهالصِر وبِبالص {]هِ ،]١٥٣:البقرةِبيقَالَ ِلنو: }  ِبالص لَكأَه رأْملَاِة و
وقَـالَ  .]١٣٢:طـه [} واصطَِبر علَيها لَا نسأَلُك ِرزقًا نحن نرزقُك والْعاِقبةُ ِللتقْـوى           
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ما أُِريد ِمنهم ِمن ِرزٍق وما أُِريـد أَنْ         ) ٥٦(وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن       :تعالَى
 .]الذاريات[} ) ٥٨(ِإنَّ اللَّه هو الرزاق ذُو الْقُوِة الْمِتني ) ٥٧(يطِْعموِن 

 املقصود الواجب بالواليات
إصلَاح ِديِن الْخلِْق الَِّذي متى فَاتهم خِسـروا خسـرانا          :فَالْمقْصود الْواِجب ِبالِْولَاياتِ   

وِإصلَاح ما لَا يقُوم الدين إلَّـا ِبـِه ِمـن أَمـِر             ،ِه ِفي الدنيا  ولَم ينفَعهم ما نِعموا بِ    ،مِبينا
ماهينانِ .دعون وهِحقِّيهِ   :وتسم نياِل بالْم مقَس، يندعتالْم اتقُوبعو،     لَه لَحِد أَصتعي لَم نفَم

 اهيندو هاٍس    .ِدينأَِبي ِفر نطَّاِب فَقَالَ    :قَالَ،عالْخ نب رمع طَبخ:    اسا النها أَيا   ،يما ِإنأَالَ ِإن
       ِبيا الننيانرظَه نيِإذْ ب ِرفُكُمعا نكُن� ،    يحِزلُ الْونِإذْ يو،      اِركُمبأَخ ِمن ا اللَّهِبئُننِإذْ يأَالَ ،و

   ِبيِإنَّ النطَ  �وقَِد ان      يحالْو قَطَعقَِد انو لَق،      قُولُ لَكُما نِبم ِرفُكُمعا نمِإنو،    ـرأَظْه ـنم
ومن أَظْهر ِمنكُم لَنا شرا ظَننا ِبِه شرا وأَبغضـناه          ،ِمنكُم خيرا ظَننا ِبِه خيرا وأَحببناه علَيِه        

أَالَ ِإنه قَد أَتى علَي ِحني وأَنا أَحِسب أَنَّ مـن قَـرأَ             ، بينكُم وبين ربكُم     سراِئركُم،علَيِه  
      هدا ِعنمو اللَّه ِريدآنَ يٍة     ،الْقُرِبآِخر لَ ِإلَييخ ـا         ،فَقَدونَ ِبِه مِريدي وهؤقَر االً قَدأَالَ ِإنَّ ِرج

أَالَ ِإني واللَِّه ما أُرِسـلُ عمـاِلي   ،وأَِريدوه ِبأَعماِلكُم ،فَأَِريدوا اللَّه ِبِقراَءِتكُم ،ِعند الناِس  
    كُمارشوا أَبِربضِلي كُمِإلَي،    الَكُموذُوا أَمأْخالَ ِليو،      كُمِديـن وكُملِّمعِلي كُمِإلَي مِسلُهأُر لَِكنو

فَوالَِّذي نفِْسي ِبيِدِه ِإذَنْ ُألِقصنه ِمنه      ،فَمن فُِعلَ ِبِه شيٌء ِسوى ذَِلك فَلْيرفَعه ِإلَي         ،م  وسنتكُ
أَورأَيت ِإنْ كَانَ رجلٌ ِمـن الْمسـِلِمني   ،يا أَِمري الْمؤِمِنني :فَوثَب عمرو بن الْعاِص فَقَالَ    ،

 ِعيلَى رِتِه    ،ٍة  عِعير ضعب ب؟ قَالَ    ،فَأَد هِمن هصقْتلَم كِدِه      :أَِئنِبي رمع فْسالَِّذي نِإذَا ،ِإي و
   هِمن هنُألِقص،     هِمن هنولَ اِهللا     ،أين ُأل أِقصسر تأَير قَدفِْسِه     �ون ِمن ِقصوا   ، يِربضأال الَ ت

ِلِمنيسالْم   مِذلُّوهفَت ،    موهفِْتنفَت موهرمجالَ تو،      موهكَفِّـرفَت مقُوقَهح موهعنمالَ تالَ ،وو
موهعيضفَت اضالِْغي مِزلُوهن٤٩..ت 

ا اجتهد الراِعي ِفـي     فَِإذَ، الْأُمور تناقَضِت،عاةُ ِمن وجهٍ  والر، فَلَما تغيرت الرِعيةُ ِمن وجهٍ    
وكَانَ ِمـن أَفْضـِل     ،كَانَ ِمن أَفْضِل أَهِل زماِنهِ    ،إصلَاِح ِديِنِهم ودنياهم ِبحسِب الِْإمكَانِ    

ماٍم يوم ِمن إِ  «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عِن ابِن عباسٍ  فَقَد رِوي   ،الْمجاِهِدين ِفي سِبيِل اللَّهِ   
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وحد يقَام ِفي الْأَرِض أَزكَى ِفيها ِمـن قَطْـِر أَربِعـني            ،عاِدٍل أَفْضلُ ِمن ِعبادِة ِستني سنةً     
 ٥٠»يوما

     دماِم أَحِد الِْإمنسِفي مِعيدٍ   وأَِبي س نولُ اِهللا    :قَالَ،عساِس ِإلَى اِهللا     " :�قَالَ رالن بِإنَّ أَح
زا      عِلسجم هِمن مهبأَقْرِة وامالِْقي مولَّ يجاِدلٌ : وع امِة       ،ِإمامالِْقي مواِس ِإلَى اِهللا يالن ضغِإنَّ أَبو

 ٥١"ِإمام جاِئر :وأَشده عذَابا
يوم الَ ِظلَّ   ،يِظلُّهم اللَّه ِفي ِظلِّهِ   سبعةٌ  " : قَالَ �عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ   وِفي الصِحيحيِن   

 اِدلُ :ِإلَّا ِظلُّهالع امهِ    ،اِإلمبِة رادأَ ِفي ِعبشن ابشـاِجدِ     ،وِفي املَس لَّقعم هلٌ قَلْبجرالَِن ،وجرو
ِإني :فَقَالَ،ته امرأَةٌ ذَات منِصٍب وجمالٍ    ورجلٌ طَلَب ،تحابا ِفي اللَِّه اجتمعا علَيِه وتفَرقَا علَيهِ      

 اللَّه افأَخ، قدصلٌ تجرو،       هِميني ِفقنا تم الُهِشم لَمعى الَ تتفَى حأَخ،     اللَّـه لٌ ذَكَـرجرو
 اهنيع تا فَفَاضاِلي٥٢"خ. 
قَالَ ذَات يـوٍم    ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،اٍر الْمجاِشِعي   عن ِعياِض بِن ِحم      وِفي صِحيِح مسِلمٍ  

كُلُّ مـاٍل   ،ِمما علَّمِني يوِمي هـذَا    ،أَلَا ِإنَّ ربي أَمرِني أَنْ أُعلِّمكُم ما جِهلْتم       " :ِفي خطْبِتهِ 
وِإنهم أَتتهم الشياِطني فَاجتالَتهم عن     ،موِإني خلَقْت ِعباِدي حنفَاَء كُلَّه    ،نحلْته عبدا حلَالٌ  

ِديِنِهم،    ملَه لَلْتا أَحم ِهملَيع تمرحا        ،ولْطَانِزلْ ِبِه سأُن ا لَمِركُوا ِبي مشأَنْ ي مهترأَمِإنَّ ،وو
ِإنمـا  :وقَالَ،ِإلَّا بقَايا ِمن أَهِل الِْكتابِ    ،عجمهمفَمقَتهم عربهم و  ،اَهللا نظَر ِإلَى أَهِل الْأَرضِ    

   ِبك ِليتأَبو كِليتِلأَب كثْتعاءُ ،بالْم ِسلُهغا لَا يابِكت كلَيع لْتزأَنقْظَـانَ ،ويا واِئمن هؤقْرِإنَّ ،تو
اسـتخِرجهم  :قَالَ،رب ِإذًا يثْلَغوا رأِْسي فَيدعوه خبزةً     :فَقُلْت،اَهللا أَمرِني أَنْ أُحرق قُريشا    
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 وكجرختا اسكَم، ِزكغن مهاغْزو،  كلَيع ِفقننفَس ِفقأَنـةً       ،وسمـثْ خعبـا نشيثْ جعابو
ِمثْلَه،    اكصع نم كأَطَاع نقَاِتلْ ِبمقَالَ،و: نلُ الْجأَهو       قـدصتقِْسطٌ ملْطَاٍن مِة ثَلَاثَةٌ ذُو س

فَّقوـِلمٍ           ،مسمـى وبالْقَلْـِب ِلكُـلِّ ِذي قُر ِقيقر ِحيملٌ رجرذُو    ،و فِّـفعتم ِفيفعو
ا لَا يبتغونَ أَهلًا    الَِّذين هم ِفيكُم تبع   ،الضِعيف الَِّذي لَا زبر لَه    :وأَهلُ الناِر خمسةٌ  :قَالَ،ِعياٍل

ورجلٌ لَا يصِبح ولَا يمِسي ِإلَّا      ،وِإنْ دق ِإلَّا خانه   ،والْخاِئن الَِّذي لَا يخفَى لَه طَمع     ،ولَا مالًا 
 اِلكمو ِلكأَه نع كاِدعخي وهو»ذَكَرو «الْفَح ِظرينالشو لَ أَِو الْكَِذبخالْب ٥٣"اش 

الْعاِملُ علَى الصدقَِة   «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :قَالَ،عن راِفِع بِن خِديجٍ    وِفي السنِن   
 .٥٤"حتى يرِجع ِإلَى بيِتِه،ِبالْحق كَالْغاِزي ِفي سِبيِل اللَِّه

وقَاِتلُوهم حتى لَا تكُونَ ِفتنةٌ ويكُونَ الدين ِللَِّه فَِإِن         {:لَما أَمر ِبالِْجهادِ  ، وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   
       لَى الظَّاِلِمنيانَ ِإلَّا عودا فَلَا عوهتى  .]١٩٣:البقرة[} انوسأَِبي م نـولُ   :قَالَ،وعسِئلَ رس
                                                 

 ) ٢٨٦٥ (- ٦٣)٢١٩٧/ ٤(صحيح مسلم  - ٥٣
يف الكالم حذف أي قال اهللا تعاىل كل مال اخل ومعىن حنلته أعطيته أي كل مـال                 ) كل مال حنلته عبدا حالل    (ش   [ 

أعطيته عبدا من عبادي فهو له حالل واملراد إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والـبحرية واحلـامي            
أي ) حنفـاء كلـهم  (العبد فهو له حالل حىت يتعلق به حق وغري ذلك وأا مل تصر حراما بتحرميهم وكل مال ملكه  

هكذا هـو يف نسـخ بالدنـا        ) فاجتالتهم(مسلمني وقيل طاهرين من املعاصي وقيل مستقيمني منيبني لقبول اهلداية           
فاجتالتهم وكذا نقله القاضي عن رواية األكثرين أي استخفوهم فذهبوا م وأزالوهم عما كانوا عليه وجالوا معهـم                  

املقت أشـد الـبغض     ) فمقتهم(الباطل وقال مشر اجتال الرجل الشيء ذهب به واجتال أمواهلم ساقها وذهب ا              يف  
املراد م الباقون على ) إال بقايا من أهل الكتاب(واملراد ذا املقت والنظر ما قبل بعثة رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم              

معناه ألمتحنك مبا يظهر منك من قيامـك مبـا         ) ألبتليك وأبتلي بك  إمنا بعثتك   (التمسك بدينهم احلق من غري تبديل       
أمرتك به من تبليغ الرسالة وغري ذلك من اجلهاد يف اهللا حق جهاده والصرب يف اهللا تعاىل وغري ذلك وأبتلي بك مـن                        

كتابـا ال   (أرسلتك إليهم فمنهم من يظهر إميانه وخيلص يف طاعته ومن يتخلف وينابذ بالعداوة والكفر ومن ينـافق                  
أي يشدخوه  ) إذا يثلغوا رأسي  (معناه حمفوظ يف الصدور ال يتطرق إليه الذهاب بل يبقى على ممر الزمان              ) يغسله املاء 

أي ال عقل له يزبره ومينعه مما ال ينبغي وقيل هو           ) ال زبر له  (أي نعينك   ) نغزك(ويشجوه كما يشدخ اخلبز أي يكسر       
خمفف ومشدد من االتباع أي يتبعون ويتبعون ويف بعض         ) ال يتبعون (ما يعتمده   الذي ال مال له وقيل الذي ليس عنده         

معىن ال خيفى ال يظهر قال أهل اللغة يقال خفيت الشـيء  ) واخلائن الذي ال خيفى له طمع     (النسخ يبتغون أي يطلبون     
هكـذا  ) ر البخل أو الكذب   وذك(إذا أظهرته وأخفيته إذا سترته وكتمته هذا هو املشهور وقيل مها لغتان فيهما مجيعا               

فسره يف احلـديث    ) الشنظري(هو يف أكثر النسخ أو الكذب ويف بعضها والكذب واألول هو املشهور يف نسخ بالدنا                
 ]بأنه الفحاش وهو السيئ اخللق

 صحيح ) ٢٩٣٦)(١٣٢/ ٣(سنن أيب داود  - ٥٤



 ٢٩

أَي ذَِلك ِفي سِبيِل اِهللا؟ فَقَالَ      ،قَاِتلُ ِرياءً وي،ويقَاِتلُ حِميةً ، عِن الرجِل يقَاِتلُ شجاعةً    �اِهللا  
 أَخرجـاه ِفـي     »فَهو ِفي سِبيِل اهللاِ   ،من قَاتلَ ِلتكُونَ كَِلمةُ اِهللا ِهي الْعلْيا      «:�رسولُ اِهللا   
 .٥٥الصِحيحيِن 

وكَِلمةُ اللَّـِه اسـم     ، كَِلمةُ اللَِّه ِهي الْعلْيا    وأَنْ تكُونَ ، فَالْمقْصود أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ     
    هابا ِكتهنمضاِتِه الَِّتي تِلكَِلم اِمعالَى   ،جعت كَذَا قَالَ اللَّههـاِت     {:ونيا ِبالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد

     اسالن قُومانَ ِليالِْميزو ابالِْكت مهعا ملْنزأَنو        اِفعنمو ِديدش أْسِفيِه ب ِديدا الْحلْنزأَنِط وِبالِْقس 
 ِزيزع قَِوي ِب ِإنَّ اللَّهيِبالْغ لَهسرو هرصني نم اللَّه لَمعِلياِس و٢٥:احلديد[} ِللن[. 

ِفي حقُـوِق   ،قُـوم النـاس ِبالِْقسـطِ     أَنْ ي ،وِإنزاِل الْكُتبِ ، فَالْمقْصود ِمن إرساِل الرسلِ   
وأَنزلْنا الْحِديد ِفيِه بأْس شِديد ومناِفع ِللناِس وِلـيعلَم         {:ثُم قَالَ تعالَى  .وحقُوِق خلِْقهِ ،اللَِّه

 .]٢٥:احلديد[} اللَّه من ينصره ورسلَه ِبالْغيِب 
 قوام الدين باملصحف والسيف

وقَد ..٥٦وِلهذَا كَانَ ِقوام الديِن ِبالْمصحِف والسيفِ     ، الِْكتاِب قُوم ِبالْحِديدِ   فَمن عدلَ عنِ  
  ِويارٍ   رِن ِدينِرو بمع نِد اللَّهِ    ،عبع نب اِبرج ِمعقُولُ،سي:       ِسـنيمـانُ ِفـي خثْما عثَنعب
فَلَما انتهينا ِإلَى ِذي خشٍب استقْبلَنا رجلٌ ِفـي عنِقـِه           ،مد بن مسلَمةَ  وأَِمرينا مح ،راِكبا

فحصم، فَهيس قَلِّدتم، اهنيع ذِْرفذَا       :فَقَالَ،تِبه ِربضا أَنْ ننرأْمذَا يِإنَّ ه-    فـيِني السعي 
اجِلس فَنحن قَد ضربنا ِبهذَا علَى ما ِفي هذَا قَبلَـك           «:حمدفَقَالَ لَه م  ، علَى ما ِفي هذَا    -

ولَدلَ أَنْ تقَب وا :قَالَ» أَوعجى رتح مهكَلِّملْ يزي ٥٧"فَلَم. 
    ودقْصالْم وذَا هبِ    ، فَِإذَا كَانَ هِب فَالْأَقْرِه ِبالْأَقْرلُ إلَيسوتي هنِ  ،فَِإنلَيجإلَى الر ظُرنيا ،ومهأَي

    لِّيوِد وقْصإلَى الْم بثَلًا   ،كَانَ أَقْرةُ مالِْولَاي تلَاٍة فَقَطْ  ،فَِإذَا كَانةَ صامإم،     ـهمقَد ـنم مقُد
  ِبيثُ قَالَ ، �النياِب اهللاِ    «:حِلِكت مهؤأَقْر مالْقَو مؤوا   ،ياءً  فَِإنْ كَانواَءِة سِفي الِْقر، مهلَمفَأَع
فَأَقْدمهم ،فَِإنْ كَانوا ِفي الِْهجرِة سـواءً     ،فَأَقْدمهم ِهجرةً ،فَِإنْ كَانوا ِفي السنِة سواءً    ،ِبالسنِة

                                                 
 لفظ لهوال) ١٩٠٤ (- ١٥٠)١٥١٣/ ٣(وصحيح مسلم ) ١٢٣)(٣٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٥
 ]هي األنفة والغرية واحملاماة عن عشريته) محية(ش  [ 

 )بترقيم الشاملة آليا،٥٥:ص(الطرق السلمية يف تغري احلاكم الفاسد :انظر - ٥٦

 صحيح ) ٢٩٣٥)(٣٨٥/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٥٧



 ٣٠

رواه »  علَى تكِْرمِتِه ِإلَّا ِبِإذِْنـهِ    ولَا يقْعد ِفي بيِتهِ   ،ولَا يؤمن الرجلُ الرجلَ ِفي سلْطَاِنهِ     ،ِسلْما
ِلمس٥٨.م 

كَما أَقْرع سعد بن أَِبي وقَّاٍص بـين        ،أَو خِفي أَصلَحهما أَقْرع بينهما    ، فَِإذَا تكَافَأَ رجلَانِ  
لَو يعلَم الناس ما ِفي النداِء      «�ابعةً ِلقَوِلِه   مت،لَما تشاجروا علَى الْأَذَانِ   ،الناِس يوم الْقَاِدِسيةِ  

ولَو يعلَمونَ ما ِفي الـتهِجِري      ،ثُم لَم يِجدوا ِإلَّا أَنْ يستِهموا علَيِه الَستهموا       ،والصف اَألولِ 
 .٥٩»لَأَتوهما ولَو حبوا،لصبِحولَو يعلَمونَ ما ِفي العتمِة وا،الَستبقُوا ِإلَيِه

      رِر اللَِّه إذَا ظَهِبأَم قِْدميِلِه  ، فَِإذَا كَانَ التِبِفعو-         رالْـأَم ِفيِة إذَا خعِبالْقُر هحجرا يم وهو - 
 .كَانَ الْمتولِّي قَد أَدى الْأَماناِت ِفي الِْولَاياِت إلَى أَهِلها

 
 ������������� 

                                                 
 ) ٦٧٣ (- ٢٩٠)٤٦٥/ ١(صحيح مسلم  - ٥٨
معناه أن صاحب البيت والس وإمام الس أحق من         ) لطانهوال يؤمن الرجل الرجل يف س     (أي إسالما   ) سلما(ش   [ 

غريه وإن كان ذلك الغري أفقه وأقرأ وأورع وأفضل منه وصاحب املكان أحق فإن شاء تقدم وإن شاء قدم من يريـده              
 قـال ) تكرمته(وإن كان ذلك الذي يقدمه مفضوال بالنسبة إىل باقي احلاضرين ألنه سلطانه فيتصرف فيه كيف يشاء                 

 ]العلماء التكرمة الفراش وحنوه مما يبسط لصاحب املرتل وخيص به

 ٤٣٧ (- ١٢٩)٣٢٥/ ١(وصحيح مسلم ) ٦١٥)(١٢٦/ ١(صحيح البخاري  - ٥٩
التـبكري إىل   ) التـهجري (.يقترعوا أي يضربوا القرعة   ) يستهموا(.أي من الثواب واخلري والربكة واألجر     ) ما يف (ش  [ 

 ]حابني من حبا الصيب إذا مشي على يديه ورجليه أو مقعدته) حبوا(.صالة العشاء) العتمه(.الصلوات
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 : فُصوٍلمخسةُوِفيِه 
  ما يدخلُ ِفي باِب الْأَمواِل-الْفَصلُ الْأَولُ 
 ) الْغِنيمةُ ( -الفصل الثاين 

 ) الصدقَات ( -الفصل الثالث 
   ى ظُلٍْملَا يِحلُّ ِللرجِل أَنْ يكُونَ عونا علَ-الفصل الرابع 

 الْمصاِرف-الفصل اخلامس 
وِإنْ كُنتم علَى سـفٍَر ولَـم       {: الثَّاِني ِمن الْأَماناِت والْأَمواِل كَما قَالَ تعالَى ِفي الديونِ        

ن أَمانته ولْيتِق اللَّـه     تِجدوا كَاِتبا فَِرهانٌ مقْبوضةٌ فَِإنْ أَِمن بعضكُم بعضا فَلْيؤد الَِّذي اؤتمِ          
                   ِلـيملُـونَ عمعـا تِبم اللَّـهو ـهقَلْب آِثم ها فَِإنهمكْتي نمةَ وادهوا الشمكْتلَا تو هبر {

 ٦٠ ]٢٨٣:البقرة[

                                                 
أَو لَـم تِجـدوا أَدواِت      ،ولَم تِجدوا من يكْتـب    ،) مسمى(فَِإنْ كُنتم مساِفِرين وتداينتم ِبِديٍن إىل أجٍل معيٍن          - ٦٠

أَو أالَّ  ،فَإذَا وِثق بعضكُم ِببعٍض فَالَ بأس ِفي أالَّ تكْتبوا        ،يسلِّمه املَِدين إىل صاِحِب احلَق    فَلْيكُن مقَام الِكتابِة رهن     ،الِكتابِة
 اِهِدينوا شدهشت،   هباَهللا ر ِمنِق املُؤتلْيةَ    ،وادهوا الشمكْتأنْ الَ ت كُملَيعو،     أَد ـنوا عِنعتمأنْ الَ تـا وم إىل    ،اِئهِعيـتإذا د

أيسـر  .والَ يخفَى علَى اِهللا ِمن أعماِلكُم شـيءٌ       .وقَِد ارتكَب ِإثْماً وذَنباً   ،ومن يفْعلْ ذَِلك فَِإنه يكُونُ آِثم القَلْبِ      ،أَداِئها
 )بترقيم الشاملة آليا،٢٩١:ص(التفاسري ألسعد حومد 
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   ذَا الِْقسلُ ِفي هخديانُ:ِمويـةُ     ،الْأَعامالْعـةُ واصونُ الْخيالـداِئعِ  ،ودالْو دـاِل  ،ِمثْلُ رمو

وكَذَِلك ، الْيِتيِم وأَهِل الْوقِْف ونحِو ذَِلك     وماِل الْوِلي ِمن  ،اِرِبوالْمض،والْموكِِّل،الشِريِك
    ِبيعاِن الْمأَثْم وِن ِمنيفَاُء الدضِ ،اِتوِل الْقَردباءِ ،وسقَاِت الندصـِو    ،وحناِفِع ونوِر الْمأُجو

وِإذَا ) ٢٠(ِإذَا مسه الشر جزوعـا      ) ١٩(ِإنَّ الِْإنسانَ خِلق هلُوعا     {:ذَِلك وقَد قَالَ تعالَى   
والَِّذين ) ٢٣(ين هم علَى صلَاِتِهم داِئمونَ      الَِّذ) ٢٢(ِإلَّا الْمصلِّني   ) ٢١(مسه الْخير منوعا    

     لُومعم قح اِلِهمو٢٤(ِفي أَم (   وِمرحالْماِئِل وِللس)يِن      ) ٢٥ِم الـدـوقُونَ ِبيدصي الَِّذينو
) ٢٨(غَير مـأْموٍن    ِإنَّ عذَاب ربِهم    ) ٢٧(والَِّذين هم ِمن عذَاِب ربِهم مشِفقُونَ       ) ٢٦(

ِإلَّا علَى أَزواِجِهم أَو ما ملَكَت أَيمانهم فَِإنهم غَير         ) ٢٩(والَِّذين هم ِلفُروِجِهم حاِفظُونَ     
  لُوِمني٣٠(م (        َونادالْع مه فَأُولَِئك اَء ذَِلكرى وغتِن ابفَم)ـاتِ    ) ٣١انِلأَم ـمه الَِّذينو ِهم

ِإنا أَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق ِلتحكُم      { :وقَالَ تعالَى .]املعارج[} ) ٣٢(وعهِدِهم راعونَ   
أَي لَا تخاِصم عنهم    .]١٠٥:النساء[} بين الناِس ِبما أَراك اللَّه ولَا تكُن ِللْخاِئِنني خِصيما          

. 
  ٦١»ولَا تخن من خانك،أَد الْأَمانةَ ِإلَى مِن ائْتمنك«:�نِبي  وقَالَ ال

 قَالَ ِفي حجـِة الْـوداِع أَيـام الْأَضـاِحي           �وعن أَِبي ماِلٍك الْأَشعِري أَنَّ رسولَ اِهللا        
فَِإنَّ حرمةَ ما بينكُم ِإلَـى  «:قَالَ.ا رسولَ اِهللابلَى ي:قَالُوا» أَلَيس هذَا الْيوم الْحرام؟  «:ِللناِس

وأُحدثُكُم مِن الْمسِلم؟ الْمسِلم من سِلم الْمسِلمونَ ِمـن         ،يوِم الِْقيامِة كَحرمِة هذَا الْيومِ    
وأُحدثُكُم ،مسِلمونَ علَى أَنفُِسِهم وأَمواِلِهم   وأُحدثُكُم مِن الْمؤِمن؟ من أَِمنه الْ     ،ِلساِنِه ويِدهِ 

لَحمـه  ،والْمؤِمن حرام علَى الْمؤِمِن كَحرمِة هذَا الْيومِ      ،مِن الْمهاِجر؟ من هجر السيئَاتِ    
     هابتغِة يِبالِْغيب أْكُلَهأَنْ ي امرِه حلَيع، ع هضِعرو   ِرقَهخأَنْ ي امرِه حأَنْ     ،لَي امـرِه حلَيع ههجوو

                                                 
 صحيح ) ٣٥٣٥)(٢٩٠/ ٣(سنن أيب داود  - ٦١



 ٣٣

هلِْطمي،    ِفكَهسأَنْ ي امرِه حلَيع همدو،    هظِْلمأَنْ ي امرِه حلَيع الُهمو،  امرِه حلَيع ِه  ،وأَذَاهلَيع وهو
 ٦٢»حرام أَنْ يدفَعه دفْعا

املُسـِلم مـن سـِلم    «:�قَالَ النِبـي    :يقُولُ،سِمعت عبد اللَِّه بن عمٍرو    :قَالَ،وعن عاِمرٍ 
 ٦٣»واملُهاِجر من هجر ما نهى اللَّه عنه،املُسِلمونَ ِمن ِلساِنِه ويِدِه

     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نوع،   ِبيِن النأَ «: قَالَ �ع نى      ما أَداَءهأَد ِريداِس يالَ النوذَ أَمخ
هنع اللَّه،اللَّه لَفَها أَتالَفَهِإت ِريدذَ يأَخ نمو«اِريخالْب اهو٦٤ ر.  

 جيب على كل ذي حق أداء هذا احلق ألصحابه
        اِت الَِّتي قُِبضاناَء الْأَمأَد بجأَو قَد ِإذَا كَانَ اللَّهو  قِبح اِء      ،تـوِب أَدجلَى وع ِبيهنفَِفيِه ت

عن أَِبي أُمامـةَ    ف،وكَذَِلك أَداُء الْعاِريةِ  ، الْمظَاِلمِ لِْخيانِة ونحِو ذَِلك ِمن   الْغصِب والسِرقَِة وا  
ِإنَّ اللَّه تبـارك    «:جِة الوداعِ  يقُولُ ِفي خطْبِتِه عام ح     �سِمعت رسولَ اللَِّه    :الباِهِلي قَالَ 

        قَّـهح ـقطَى ِلكُلِّ ِذي حأَع الَى قَدعتاِرثٍ   ،وةَ ِلوِصـياشِ  ،فَلَا وِللِْفر لَـدـاِهِر  ،الوِللْعو
رلَى اللَّهِ  ،احلَجع مهابِحسو،         وِر مى ِإلَى غَيمتان ِر أَِبيِه أَوى ِإلَى غَيعاد نمةُ اللَِّه    ونِه لَعلَياِليِه فَع

يا رسولَ اللَِّه   :ِقيلَ،»لَا تنِفق امرأَةٌ ِمن بيِت زوِجها ِإلَّا ِبِإذِْن زوِجها        ،التاِبعةُ ِإلَى يوِم الِقيامةِ   
والـدين  ،واِملنحةُ مردودةٌ ،داةٌالعاِريةُ مؤ «:ثُم قَالَ » ذَِلك أَفْضلُ أَمواِلنا  «:ولَا الطَّعام؟ قَالَ  

قِْضيم،غَاِرم ِعيمالز٦٥»و.  
                                                 

 حسن ) ٣٤٤٤)(٢٩٣/ ٣(املعجم الكبري للطرباين  - ٦٢
 ففصلتهما، ذكر هذا احلديث والذي قبله مدموجا وخمتصراً )٦٤٨٤)(١٠٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٦٣
  )٢٣٨٧)(١١٥/ ٣(صحيح البخاري  - ٦٤
فضله وأرضـى غرميـه يف      يسر له ما يؤدي منه من       ) أدى اهللا عنه  (.قاصدا أن يردها إىل املقرض    ) يريد أداءها (ش   [ 

أذهب ماله يف الدنيا وعاقبه على الدين يف        ) أتلفه اهللا (.ال يقصد قضاءها  ) إتالفها(.اآلخرة إن مل يستطع الوفاء يف الدنيا      
 ]اآلخرة

 صحيح ) ٢١٢٠)(٤٣٣/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٦٥
وأَداِء ِقيمِتهـا ِعنـد     ، علَى وجـوِب أَداِء عيِنهـا ِعنـد ِقياِمهـا          دِليلٌ» العاِريةُ مؤداةٌ «:وقَولُه ِفي حِديِث أَِبي أُمامةَ    

أَو ،أَو شاٍة يشـرب درهـا     ،ما يمنح الرجلُ صاِحبه ِمن أَرٍض يزرعها مدةً       :فَالِْمنحةُ» الِْمنحةُ مردودةٌ «:وقَولُه.هالِكها
 .علَيِه ردها،واَألصلُ ِفي حكِْم الْعاِريِة،ثُم يردها فَتكُونُ منفَعتها لَه، ثَمرهاشجرٍة يأْكُلُ

نِة رد الْعاِريِة علَى    وِفيِه دِليلٌ علَى أَنَّ مؤ    ،َألنه مأْذُونٌ ِفي ِإتالِفها   ،وأَجزاُء الْعاِريِة ِإذَا تِلفَت ِباالسِتعماِل لَا يِجب ضمانها       
 .علَيِه الْغرم،فَكُلُّ من تكَفَلَّ دينا عِن الْغيِر،الْكَِفيلُ:فَالزِعيم» الزِعيم غَاِرم«:وقَولُه،الْمستِعِري



 ٣٤

أَنْ يؤدي إلَى الْآخِر ما يِجـب أَداؤه       :فَعلَى كُلٍّ ِمنهما  ، وهذَا الِْقسم يتناولُ الْولَاةَ والرِعيةَ    
كَأَهِل الديواِن  ،وعلَى جباِة الْأَموالِ  ، يؤتوا كُلَّ ِذي حق حقَّه     أَنْ،فَعلَى السلْطَاِن ونواِبهِ  ،إلَيِه

ِجب علَيِهم  الَِّذين ي ،وكَذَِلك علَى الرِعيةِ  ،ما يِجب إيتاؤه إلَيهِ   ،أَنْ يؤدوا إلَى ِذي السلْطَانِ    
قُوقِ ِمنطْ   ، الْحِة أَنْ يِعيِللر سلَيِس          وِجن وا ِمنكُونفَي هِحقُّونتسا لَا ياِل مولَاِة الْأَمو وا ِمنلُب

وِمنهم من يلِْمزك ِفي الصدقَاِت فَِإنْ أُعطُوا ِمنها رضوا وِإنْ لَـم            {:من قَالَ اللَّه تعالَى ِفيهِ    
 أَنهم رضوا ما آتاهم اللَّه ورسولُه وقَالُوا حسبنا         ولَو) ٥٨(يعطَوا ِمنها ِإذَا هم يسخطُونَ      

ِإنما الصـدقَات ِللْفُقَـراِء     ) ٥٩(اللَّه سيؤِتينا اللَّه ِمن فَضِلِه ورسولُه ِإنا ِإلَى اللَِّه راِغبونَ           
 قُلُوبهم وِفي الرقَاِب والْغاِرِمني وِفي سِبيِل اللَِّه وابِن         والْمساِكِني والْعاِمِلني علَيها والْمؤلَّفَةِ   

 ِكيمح ِليمع اللَّهاللَِّه و ةً ِمنِبيِل فَِريضالتوبة[} )٦٠(الس[:. 
عن أَِبـي   ف،وِإنْ كَـانَ ظَاِلمـا    ، الْحقُوقِ نَ ما يِجب دفْعه ِمن     ولَا لَهم أَنْ يمنعوا السلْطَا    

كُلَّما مات نِبي   ،ِإنَّ بِني ِإسراِئيلَ كَانت تسوسهم الْأَنِبياءُ      «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،هريرةَ
 ِبين قَام،   ِبيِدي نعب سلَي هِإن؟ قَالَ   :قَالُوا،»وكدعكُونُ با يونَ «:فَمكْثُرياُء ورـا  :قَالُوا،»أُمم

فَـِإنَّ اللَّـه    ،وأَدوا ِإلَيِهم الَِّذي لَهم   ،أَوفُوا ِببيعِة الْأَوِل فَالْأَولِ   «:تأْمرنا يا رسولَ اللَِّه؟ قَالَ    
ِن الَِّذي لَكُمع ماِئلُه٦٦»س 

فَسِمعته يحدثُ عِن   ،ِننيقَاعدت أَبا هريرةَ خمس سِ    :قَالَ،عن أَِبي حاِزمٍ  ِفي الصِحيحيِن   و 
  ِبياءُ    «:قَالَ،�النِبياَألن مهوسساِئيلَ ترو ِإسنب تكَان،    ِبين لَفَهخ ِبين لَكا هالَ   ،كُلَّم ـهِإنو

بيعـِة اَألوِل   فُـوا بِ  «:فَمـا تأْمرنـا؟ قَـالَ     :قَالُوا» وسيكُونُ خلَفَاُء فَيكْثُرونَ  ،نِبي بعِدي 
 ٦٧»فَِإنَّ اللَّه ساِئلُهم عما استرعاهم،أَعطُوهم حقَّهم،فَاَألوِل

                                                                                                                          

ثُـم ِإنَّ الْحسـن     » ِد ما أَخذَت حتـى تـؤدي      على الْي «:قَالَ،�عِن النِبي   ،عن سمرةَ ،عِن الْحسنِ ،ورِوي عن قَتادةَ  
ِسيِه:قَالَ،نلَيانَ عملَا ض كأَِمين و٢٢٦/ ٨(شرح السنة للبغوي .ه( 

 صحيح ) ٦٢٤٩)(١٤٢/ ١٤( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٦٦
 )١٨٤٢ (- ٤٤)١٤٧١/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٥٥)(١٦٩/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٧
أي يكون أكثر من حاكم واحـد       ) فيكثرون(.توىل أمورهم والسياسة القيام على الشيء مبا يصلحه       ت) تسوسهم(ش [ 

أي إن الذي توىل األمر وبويع قبل غريه هو صـاحب           ) ببيعة األول فاألول  (.من الوفاء ) فوا(.للمسلمني يف زمن واحد   
أطيعـوهم يف غـري     ) أعطوهم حقهـم  (. مطلقا البيعة الصحيحة اليت جيب الوفاء ا وبيعة الثاين باطلة حيرم الوفاء ا           

 ]حماسبهم باخلري والشر عن حال رعيتهم) سائلهم(.معصية



 ٣٥

» ِإنكُم سترونَ بعِدي أَثَرةً وأُمورا تنِكرونها     «:�قَالَ لَنا رسولُ اللَِّه     :قَالَ،وعن عبِد اللَّهِ   
  ٦٨»وسلُوا اللَّه حقَّكُم،أَدوا ِإلَيِهم حقَّهم«:ا رسولَ اللَِّه؟ قَالَفَما تأْمرنا ي:قَالُوا

      اِئِهموِب أَهسا ِبحوهمقَساِل أَنْ يولَاِة الْأَمِلو سلَيو،   ِملْكَه اِلكالْم مقَسا يكَم،   ـما همفَِإن
 �أَنَّ رسـولَ اللَّـِه      :عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه     ف،اكًالَيسوا ملَّ ،أُمناُء ونواب ووكَلَاءُ  

 .٦٩ رواه الْبخاِري»ِإنما أَنا قَاِسم أَضع حيثُ أُِمرت،ما أُعِطيكُم والَ أَمنعكُم«:قَالَ
   الَِمنيالْع بولُ رسذَا را    ، فَه سلَي هأَن ربأَخ اِرهِ   قَدِتياخِتِه وادطَاُء ِبِإرالْعو عنـلُ   ،لْمفْعا يكَم

وكَما يفْعلُ ذَِلك الْملُوك الَِّذين يعطُونَ من       ،ذَِلك الْماِلك الَِّذي أُِبيح لَه التصرف ِفي ماِلهِ       
وعِن الرِبيِع بِن   .فَيضعه حيثُ أَمره اللَّه تعالَى    ،ِهيقِْسم الْمالَ ِبأَمرِ  ،وِإنما هو عبد اللَّهِ   ،أَحبوا

ما لَك يا   :فَقُلْت،كُنت ِعند عمر رِضي اللَّه عنه فَوضع يده علَى بطِْنهِ         " :ِزياٍد الْحاِرِثي قَالَ  
ِإنَّ أَولَى النـاِس    ،يا أَِمري الْمؤِمِنني  :قُلْت،ِذيت ِمنه طَعام غَِليظٌ أَكَلْته أُ   :أَِمري الْمؤِمِنني؟ فَقَالَ  

كُنـت  :فَتناولَ عصيةً فَقَرع ِبها رأِْسـي وقَـالَ      :ِبالْمطْعِم اللَّيِن والْملْبِس اللَّيِن لَأَنت قَالَ     
واللَِّه ما أَردت ِبها    :ك يا أَِمري الْمؤِمِنني؟ قَالَ    ما لَ :قُلْت،أَحسب ِفيك خيرا يا رِبيع بن ِزيادٍ      

ِمثْلُ قَوٍم أَرادوا سـفَرا     :ما مثَلُك  ومثَلُهم؟ قَالَ    :أَتدِري ما مثَِلي ومثَلُهم؟ قَالَ    ،ِإلَّا مقَاربِتي 
لَـا  :أَفَلَه أَنْ يستأِْثر علَـيِهم؟ قُلْـت      ،يك وعلَينا أَنِفق علَ :فَدفَعوا نفَقَاِتِهم ِإلَى رجٍل وقَالُوا    

 .٧٠"فَكَذَاك :قَالَ
لَا واللَِّه لَا يِظلُِّني سـقْف  :لَما أُِتي عمر ِبخمِس الْأَعاِجِم قَالَ    :وعن سِعيِد بِن الْمسيِب قَالَ    

  هى أَقِْسمتٍت حيٍف      ،بوع ناب نهِ   أَيلَيا عتي؟ بقَمالْأَر نابو،    حبأَص ِه ِحنيلَيا عغَد ثُم، ففَكَش
هنقَالَ  ،ع آها راءُ    :فَلَمنذَا لَأُموا ها أَدماسِ       ،ِإنَّ قَولَ النأَ ِبِه قَبدفَب ِليِن عِن بيسِبالْح لَيثَا ،عفَح

ثُم قَـالَ   ،وِلعاِئشةَ ِبـاثْني عشـر أَلْفًـا      ،مهاِت الْمؤِمِنني ِبعشرِة آلَافٍ   ثُم أَمر ِلأُ  ،لَه حثَالَةً 
 ٧١"فَلَا أَدِري ،الْوزنُ:الْكَيلُ،فَأَعطَى حثْوا وكَيلًا،أَِشريوا علَي:ِللناِس

                                                 
  )٧٠٥٢)(٤٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٦٨

  )٣١١٧)(٨٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٦٩
 صحيح) ٦٩٧/ ٢(تاريخ املدينة البن شبة  - ٧٠

 صحيح ) ٧٩٩)(٤٩٩/ ٢(األموال البن زجنويه  - ٧١



 ٣٦

ِإنَّ الناس يؤدونَ   " :ِضي اُهللا عنهما  كَتب عمر ِإلَى أَِبي موسى ر     :قَالَ،وعن يِزيد بِن رومانَ   
وِإنه يوِشك أَنْ يكُـونَ     ،وِإنَّ الِْإمام ِإذَا رتع رتعِت الرِعيةُ     ،ِإلَى الِْإماِم ما أَدى الِْإمام ِإلَى اهللاِ      

   لْطَاِنِهمس نةٌ عفْراِس نِللن،    دوذُ ِباِهللا أَنْ يي أَعِإنولَـةٌ    ومحم اِئنغض اكُمِإياٌء ،ِركَِني ووأَهو
 ٧٢"ولَو ساعةً ِمن نهاٍر ،فَأَِقيموا الْحق،ودنيا مؤثَرةٌ،متبعةٌ

الَ فَقَ،وعن ِإبراِهيم بِن عبِد الرحمِن بِن عوٍف أَنَّ عمر بن الْخطَّاِب أُِتي ِبكُنوِز ِكسـرى         
   قَمأَر ناللَِّه ب دبع:       رما؟ فَقَالَ عهمقَسى تتاِل حِت الْميا ِفي بلُهعجاللَّهِ «:أَتلَا أُوِويِه ِإلَى   ،لَا و

فَلَما ،فَباتوا علَيهـا يحرسـونها    ،فَوضعها ِفي وسـِط الْمسـِجدِ     ،» سقٍْف حتى أُمِضيها  
حبأَص،لَأْلَأُ        كَشتي كَادا ياِء مضيالْباِء ورمالْح أَى ِمنا فَرهنع ف، رمكَى عفَب،    ـدبع فَقَالَ لَه

ويوم ،وما يبِكيك يا أَِمري الْمؤِمِنني؟ فَواللَّـِه ِإنَّ هـذَا لَيـوم شـكْرٍ             :الرحمِن بن عوفٍ  
ِإنَّ هذَا لَم يعطَه قَوم قَطُّ ِإلَّا أُلِْقيت بينهم الْعـداوةُ           ،ويحك«:قَالَ عمر فَ،ويوم فَرحٍ ،سروٍر

 ٧٣»والْبغضاُء
هكَذَا قَالَ عمر بن عبِد     ،ما نفَق ِفيِه جِلب إلَيهِ    ،كَالسوِق، وينبِغي أَنْ يعِرف أَنَّ أُوِلي الْأَمرِ     

وِإنْ نفَق  ،جِلب إلَيِه ذَِلك  ،فَِإنْ نفَق ِفيِه الصدق والِْبر والْعدلَ والْأَمانةَ      . رضي اهللا عنه   الْعِزيِز
أَنْ يأْخـذَ   ،جِلب إلَيِه ذَِلك واَلَِّذي علَى وِلي الْأَمرِ      ،ِفيِه الْكَِذب والْفُجور والْجور والِْخيانةَ    

وكَانَ عِلي بن أَِبي طَاِلٍب رضـي       ،ولَا يمنعه ِمن مستِحقِّهِ   ،ويضعه ِفي حقِّهِ  ،ن ِحلِّهِ الْمالَ مِ 
أَو ،اللَّهم إني لَم آمرهم أَنْ يظِْلمـوا خلْقَـك        :يقُولُ،إذَا بلَغه أَنَّ بعض نواِبِه ظَلَم     ،اهللا عنه 

  ٧٤"يتركُوا حقَّك
 

����������� 
 
 

                                                 
 صحيح مرسل ) ٢٠٤٦١)(٢٢٩/ ١٠(يهقي السنن الكربى للب - ٧٢
هذه الروايات الثالث دمج بينها     ،صحيح ) ٧٦٨)(٢٦٥/ ١(الزهد والرقائق البن املبارك والزهد لنعيم بن محاد          - ٧٣
 ..ففصلتها ،

  مل أجده ذا اللفظ - ٧٤
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 .والْفَيُء،والصدقَةُ،الْغِنيمةُ:ثَلَاثَةُ أَصناٍف، الْأَموالُ السلْطَاِنيةُ الَِّتي أَصلُها ِفي الِْكتاِب والسنِة

الَِّتي ،ذَكَرها اللَّه ِفي سورِة الْأَنفَـالِ     ،ِقتاِل الْكُفَّاِر ِبالْ  ِهي الْمالُ الْمأْخوذُ ِمن   فَ: فَأَما الْغِنيمةُ 
يسأَلُونك عِن  {:فَقَالَ،أَنها ِزيادةٌ ِفي أَمواِل الْمسِلِمني    ،وسماها أَنفَالًا ،أَنزلَها ِفي غَزوِة بدرٍ   

لَّه وأَصِلحوا ذَات بيِنكُم وأَِطيعوا اللَّه ورسولَه ِإنْ        الْأَنفَاِل قُِل الْأَنفَالُ ِللَِّه والرسوِل فَاتقُوا ال      
 ِمِننيؤم متكُن {]ِلهِ  ]١:األنفالإلَى قَو :}          ـهسمٍء فَأَنَّ ِللَّـِه خيش ِمن متا غَِنمموا أَنلَماعو

     اِكِني وسالْمى وامتالْيى وبِلِذي الْقُروِل وسِللرا        ولْنزا أَنمِباللَِّه و متنآم متِبيِل ِإنْ كُنِن الساب
                    ٍء قَـِديرـيلَـى كُـلِّ شع اللَّـهـاِن وعمقَـى الْجالْت موقَاِن يالْفُر موا يِدنبلَى عع {

} ه ِإنَّ اللَّه غَفُور رِحـيم       فَكُلُوا ِمما غَِنمتم حلَالًا طَيبا واتقُوا اللَّ      { :وقَالَ،]٤١:األنفال[
 . ]٦٩:األنفال[

أُعِطيت خمسا لَم   " : قَالَ �عن جاِبِر بِن عبِد اِهللا الْأَنصاِري ،أَنَّ النِبي         وِفي الصِحيحيِن   
ض مسـِجدا   وجِعلَت ِلـي اَألر   ،نِصرت ِبالرعـِب مِسـريةَ شـهرٍ      :يعطَهن أَحد قَبِلي  

وأُِحلَّت ِلي املَغاِنم ولَم تِحلَّ ِلأَحـٍد       ،فَأَيما رجٍل ِمن أُمِتي أَدركَته الصالَةُ فَلْيصلِّ      ،وطَهورا
 ٧٥."امةً وكَانَ النِبي يبعثُ ِإلَى قَوِمِه خاصةً وبِعثْت ِإلَى الناِس ع،وأُعِطيت الشفَاعةَ،قَبِلي

بِعثْت ِبالسيِف حتى يعبـد اُهللا لَـا شـِريك          " :�قَالَ رسولُ اِهللا    :وعِن ابِن عمر قَالَ    
ِحي    ،لَهمِظلِّ ر تحِقي تِعلَ ِرزجِعلَ الذِّلَّةُ ،وجـِري      ،وأَم ـالَفخ نلَى مع ارغالصو، نمو

ِمن وٍم فَهِبقَو هبشت مه "دمأَح اهو٧٦ر. اِريخِبِه الْب دهشتاس٧٧و. 
 وجوب ختميس املغنم

                                                 
 )٥٢١ (- ٣)٣٧٠/ ١(وصحيح مسلم  ) ٣٣٥)(٧٤/ ١(صحيح البخاري  - ٧٥
مجـع  ) املغـامن (.أي بيين وبينه مسرية شهر) مسرية شهر (.ف يقذف يف قلوب أعدائي    هو اخلو ) نصرت بالرعب (ش[ 

 ]مغنم وهو الغنيمة وهو كل ما حيصل عليه املسلمون من الكفار قهرا
 حسن ) ٥١١٤)(١٢٣/ ٩(مسند أمحد ط الرسالة  - ٧٦
 )٤٠/ ٤(صحيح البخاري  - ٧٧
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   هِميسخِم تنغِفي الْم اِجبالَى      ، فَالْوعت اللَّه هذَكَر نِس إلَى ممالْخ فرصـاِقي   ،وةُ الْبمِقسو
   اِنِمنيالْغ نيابٍ   بِن ِشهطَاِرِق ب نلَ ،عةِ أَنَّ أَهرصالْب ، دناوها نوـلُ الْكُوفَـِة     ،غَزأَه مهدفَأَم

      هناُهللا ع ِضياِسٍر ري نب ارمع ِهملَيـِل           ،عوا ِلأَهقِْسـمِة أَنْ لَـا يرصلُ الْبأَه ادوا فَأَررفَظَه
أَيها الْعبد الْأَجدع تِريد أَنْ تشاِركَنا      :- أَو بِني عطَاِرٍد     -فَقَالَ رجلٌ ِمن بِني تِميٍم      ،الْكُوفَِة

فَكَتب ِإلَـى   ،خير أُذُني سببت  :فَقَالَ،�وكَانت أُذُنه جِدعت مع رسوِل اِهللا       ،ِفي غَناِئِمنا 
هناُهللا ع ِضير رمع،بكَتةَ«:وقْعالْو ِهدش نةَ ِلمِنيم٧٨»ِإنَّ الْغ . 

فَلَا يحـاِبي  ،ويِجب قَسمها بينهم ِبالْعـدلِ ،قَاتلُوا أَو لَم يقَاِتلُوا،وهم الَِّذين شِهدوا الِْقتالَ  
وِفـي  .يقِْسـمونها ،وخلَفَاؤه، �كَما كَانَ النِبي    ،لَا ِلِرياسِتِه ولَا ِلنسِبِه ولَا ِلفَضِلهِ     ،أَحدا
أَنَّ لَه فَضلًا علَى من     ،رأَى سعد رِضي اللَّه عنه    :قَالَ،عن مصعِب بِن سعدٍ   ِح الْبخاِري   صِحي
هوند، ِبيفَقَالَ الن�:»فَاِئكُمعقُونَ ِإلَّا ِبضزرتونَ ورصنلْ ت٧٩»ه  

    دمِد أَحنسِفي ماِلكٍ   وِن مِد بعس نقَالَ،ع:ـةَ         :قُلْتاِميكُـونُ حـلُ يجولَ اِهللا الرسا ري
وهلْ ترزقُونَ  ،ثَِكلَتك أُمك يا ابن أُم سعدٍ     " :أَيكُونُ سهمه وسهم غَيِرِه سواًء؟ قَالَ     ،الْقَوِم

 فَاِئكُمعونَ ِإال ِبضرصنت٨٠"و. 
    الْغ نيب اِئمنالْغ الَتا زمواسِ     ،اِنِمنيبِني الْعبةَ ويِني أُملَِة بوونَ    ،ِفي دزغونَ يِلمسا كَانَ الْملَم

  ربرالْبو كرالتو ومةُ ِنكَ         ،الرادِزي هِمن رظَه نفِّلَ مناِم أَنْ يِللِْإم وزجي لَِكن   ترسٍة تِريٍة كَساي
شِ ِمنيالْج ، ر أَو    هحا فَفَتاِليا عنِحص ِعدٍل صج،       لَـهفَقَت وـدِم الْعقَدلَى ملَ عمح أَو، ِزمفَه

    ِو ذَِلكحنو ود؛ الْع   ِبيِلأَنَّ الن�     فِّلُونَ ِلذَِلكنوا يكَان لَفَاَءهخةَ ِفـي     .وِريفِّلُ السنكَانَ يو
  دعب عبِة الرايسِ الِْبدمسِ    ، الْخمالْخ دعِة الثُّلُثَ بعجِفي الرو، مهضعقَالَ بو:    كُونُ ِمـني هإن
والصِحيح أَنه يجوز ِمـن أَربعـِة       ،ِلئَلَّا يفَضلَ بعض الْفَاِتِحني علَى بعضٍ     ،خمِس الْخمسِ 

كَمـا  ،لَا ِلهـوى نفْسٍ ،ِضِهم علَى بعٍض ِلمصلَحٍة ِديِنيٍةوِإنْ كَانَ ِفيِه تفِْضيلُ بع ،الْأَخماِس

                                                 
 صحيح ) ٨٢٠٣)(٣٢١/ ٨(املعجم الكبري للطرباين  - ٧٨

 )٢٨٩٦)(٣٦/ ٤(حيح البخاري ص - ٧٩
بربكتـهم ودعـائهم لصـفاء      ) بضعفائكم(.زيادة مرتلة بسبب شجاعته وغناه وحنو ذلك      ) فضال(.ظن) رأى(ش   [ 

 ]ضمائرهم وقلة تعلقهم بزخرف الدنيا فيغلب عليهم اإلخالص يف العبادة ويستجاب دعاؤهم
 صحيح لغريه ) ١٤٩٣)(٨٦/ ٣(  مسند أمحد ط الرسالة - ٨٠
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وعلَى ،وغَيِرِهم،وأَحمد،وهذَا قَولُ فُقَهاِء الشاِم وأَِبي حِنيفَةَ     ،٨١غَير مرةٍ �فَعلَ رسولُ اللَِّه    
وينفِّلُ الزيـادةَ علَـى ذَِلـك       ،رٍط وغَيِر شـرطٍ   إنه ينفِّلُ الربع والثُّلُثَ ِبش    :هذَا فَقَد ِقيلَ  

ونحو ،ومن جاَء ِبـرأٍْس فَلَـه كَـذَا       ،من دلَِّني علَى قَلْعٍة فَلَه كَذَا     :ِمثْلُ أَنْ يقُولَ  ،الشرِط
ِقيلَ،ذَِلكلَى الثُّلُثِ    :وةً عادفِّلُ ِزينإلَّـا بِ    ،لَا ي فِّلُهنلَا يطِ وـرالش،     ـدملَـاِن أَحذَاِن قَوهو

هرغَيو،  كَذَِلكقُولَ      -واِم أَنْ يِحيِح ِللِْإمِل الصلَى الْقَوع :    لَـه وئًا فَهيذَ شأَخ نم، ِويا ركَم
   ِبياجِ             �أَنَّ النةً رـلَحصم أَى ذَِلـكٍر إذَا ردِة بوِفي غَز قَالَ ذَِلك لَـى    كَانَ قَدـةً عح
لَم يجز ِلأَحٍد أَنْ يغلَّ ِمنهـا شـيئًا         ،وِإذَا كَانَ الِْإمام يجمع الْغناِئم ويقِْسمها     .٨٢الْمفْسدِة

مـا  وما كَانَ ِلنِبي أَنْ يغلَّ ومن يغلُلْ يأِْت ِبما غَلَّ يوم الِْقيامِة ثُم توفَّى كُـلُّ نفْـٍس                   {
فَِإنَّ ،فَِإنَّ الْغلُولَ ِخيانةٌ ولَا  تجوز النهبـةُ       .]١٦١:آل عمران [} كَسبت وهم لَا يظْلَمونَ     

 ِبيا�النهنى عهن،ِزيدِن يِد اللَِّه ببفعن ع، ِبيِن الناملُثْلَِة«:�عِة وبهِن النى عهن ه٨٣»أَن 
   كرةَ   فَِإذَا تمالِْقسو عمالْج اما     ،الِْإمـاِئزا جِذ إذْنأَِذنَ ِفي الْأَخئًا ِبلَـا       ،وـيـذَ شأَخ نفَم

أَو أَِذنَ  ،وأَما إذَا لَم يـأْذَنْ    ،وكُلُّ ما دلَّ علَى الِْإذِْن فَهو إذْنٌ      ،حلَّ لَه بعد تخِميِسهِ   ،عدواٍن
متحريا ِللْعـدِل ِفـي     ، ِللِْإنساِن أَنْ يأْخذَ ِمقْدار ما يِصيبه ِبالِْقسـمةِ        جاز،إذْنا غَير جاِئزٍ  

اِنمِ     .ذَِلكغالْم عمج ِلِمنيسلَى الْمع مرح نمِذهِ ،والُ هالْحا      ،وا ملَ ِفيهفْعأَنْ ي امالِْإم احأَبو
أَنْ يقْسـم  :والْعدلُ ِفي الِْقسـمةِ .وِدين اللَِّه وسطٌ  ،اِن تقَابلَ الطَّرفَينِ  فَقَد تقَابلَ الْقَولَ  ،يشاُء

 مهاِجِل سِللر،      ٍم لَههثَلَاثَةُ أَس ِبيرِس الْعِللْفَاِرِس ِذي الْفَرِسـهِ  ،واِن ِلفَرمهسو،   ـمكَذَا قَسه
 ِبيالن� ربيخ امع. 

 رمع نولَ اللَِّه    ،عسمٍ       «�أَنَّ رـهِللْفَاِرِس ثَلَاثَةَ أَس ربيخ موي مهِسـِه     ،أَسِلفَرو مـهس لَه
 ٨٤»سهماِن

                                                 
٨١ - ةَ    علَمسِن مِبيِب بح ولَ اِهللا    ،نسسِ          �أَنَّ رمالْخ دعأَِة بدِفي الْب مأِْتي ِبِه الْقَوا يِمم عبفَّلَ الرِة الثُّلُثَ   ، نعجِفي الرو

 هصحيح  وانظر أقوال الفقهاء في ) ٦٥٢٣)(١٣٥/ ١١(األوسط يف السنن واإلمجاع واالختالف " بعد الْخمِس
 فيه انقطاع) ٣٧٨٠٦)(٢٩٩/ ٢٠(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ٨٢
 زيادة مين ) ٥٥١٦)(٩٤/ ٧(صحيح البخاري  - ٨٣

  زيادة مين-صحيح  ) ٣٣)(٦٨:ص(مسند عمر بن اخلطاب للنجاد  - ٨٤
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      هنع اللَّه ِضيطَّاِب رِن الْخب رمع نِد اللَّهِ   ،وعيبِن عةَ بطَلْحو،      اللَّـه ِضياِم روِن الْعِر بيبالزو
مهنولُ اللَِّه :قَالُوا،اعسِن  «�كَانَ ريمهِس سِللْفَر ِهمسا،يمهِل سجِللر٨٥.»و 

رِضي اللَّه عنه كَتب ِإلَى أَِبي عبيـدةَ بـِن          ،أَنَّ عمر بن الْخطَّابِ   ،وعن أَزهر بِن عبِد اللَّهِ    
فَذَِلك ،وِلصـاِحِبها سـهما   ،وِللْفَرسيِن أَربعـةَ أَسهمٍ   ،ميِنِللْفَرِس سه ،أَسِهم«:الْجراِح أَنْ 

 ٨٦»وما كَانَ فَوق الْفَرسيِن فَِهي جناِئب،خمسةُ أَسهٍم
وِلأَنَّ ؛ ِحيحةُ  والْأَولُ الَِّذي  دلَّت علَيِه السنةُ الص      ،ِللْفَاِرِس سهمانِ : وِمن الْفُقَهاِء من يقُولُ   

 - ومنفَعةُ الْفَاِرِس ِبِه أَكْثَر ِمن منفَعِة راِجِلـني          -الْفَرس يحتاج إلَى مئُونِة نفِْسِه وساِئِسِه       
بلْ الْهِجني  :وِمنهم من يقُولُ  ،يسوي بين الْفَرِس الْعرِبي والْهِجِني ِفي هذَا      :وِمنهم من يقُولُ  

   اِحدو مهس لَه مهسي،     ِبيالن نع ِويا راِبِه�كَمحأَصو، ِجنيالْه سالْفَرو،   هكُونُ أُمالَِّذي ت
سـواٌء كَـانَ ِحصـانا أَو ِحصـانا         ، وبعضهم يسميِه التتري   -نبِطيةً ويسمى الِْبرذَونَ    

كَـانَ السـلَف يعـدونَ ِللِْقتـاِل        ،الْحجر؛ وِهي  ،سمى الِْإكِْديش أَو رمكَـةَ    وي،خِصيا
ينِذر الْعـدو   ،ِلأَنه لَيس لَهـا صـِهيلٌ     ؛ وِللِْإغَارِة والْبياِت الْحجر    ،ِلقُوِتِه وِحدِتهِ ،الِْحسانَ

ِصيِر الْخيِللسونَ وِرزتحِر؛  فَييلَى السع ربأَص هِلأَن. 
وعِرف ،ِمن عقَـاٍر أَو منقُـولٍ     ، قَد كَانَ ِللْمسِلِمني قَبلَ ذَِلـك      -وِإذَا كَانَ الْمغنوم مالًا     

       ِلِمنيساِع الْممِه ِبِإجإلَي دري هِة فَِإنملَ الِْقسقَب هاِحب٨٧ص  الْم فَاِريعتا  وهكَامأَحاِنِم وـا  ،غِفيه
لَيس هـذَا   ،وتنازعوا ِفـي بعـِض ذَِلـك      ،اتفَق الْمسِلمونَ علَى بعِضـها    ،آثَار وأَقْوالٌ 

 .وِإنما الْغرض ِذكْر الْجمِل الْجاِمعِة،موِضعها
 

������������ 
 

                                                 
  زيادة مين – صحيح ) ٤١٧٢)(١٨١/ ٥(سنن الدارقطين  - ٨٥
  زيادة مين-حسن لغريه) ٢٧٧٦ و٢٧٧٥)(٣٢٨/ ٢(سنن سعيد بن منصور  - ٨٦
 )١٢٤/ ١١(شرح السنة للبغوي  - ٨٧
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عـن ِزيـاٍد الصـداِئي      فَقَد رِوي   ،فَِهي ِلمن سمى اللَّه تعالَى ِفي ِكتاِبهِ      ،لصدقَات وأَما ا 

من سأَلَ عن ظَهِر ِغنى     :جاَء رجلٌ ِإلَى النِبي صلَّى اللَّه علَيِه فَسأَلَه عِن الصدقَِة؟ فَقَالَ          :قَالَ
حتى ،ِإنَّ اللَّه لَم يرض ِفي الصدقَِة ِبحكِْم نِبي ولَا غَيِرهِ         ،وداٌء ِفي الْبطْنِ  ،فَصداع ِفي الرأْسِ  

 .٨٨"فَِإنْ كُنت ِمن الْأَجزاِء أَعطَيتك ،كَانَ هو الَِّذي جزأَها ثَماِنيةَ أَجزاٍء
 )   اِكنيسالْماُء وفَالْفُقَر ( نعا مهعمجةِ   يِة إلَى الِْكفَاياجى الْح،   ِنيقَةُ ِلغدِحلُّ الصلَـا  ،فَلَا تو

ونحو ،هم الَِّذين يجبونها ويحفَظُونهـا ويكْتبونهـا      ) والْعاِمِلني علَيها   ( ِلقَِوي مكْتِسٍب   
  ذَِلك )   مهلَّفَِة قُلُوبؤالْمو (  مهذْكُرنالَى      إنْ -سعت اَء اللَّهِء      - شاِل الْفَـيِفي م  )  ِفـيو

هذَا أَقْـوى الْـأَقْواِل   ،وِعتق الرقَاِب،وافِْتداُء الْأَسرى ،يدخلُ ِفيِه إعانةُ الْمكَاتِبني   ) الرقَاِب  
ولَـو  ،فَيعطُونَ وفَاَء ديوِنِهم ،فَاَءهالَا يِجدونَ و  ،هم الَِّذين علَيِهم ديونٌ   )  والْغاِرِمني  ( .ِفيها

وِفـي  ( فَلَا يعطُونَ حتى يتوبـوا      ،إلَّا أَنْ يكُونوا غَِرموه ِفي معِصيِة اللَِّه تعالَى       ،كَانَ كَِثريا 
فَيعطُـونَ مـا    ،يِهم ِلغزِوِهم الَِّذين لَا يعطُونَ ِمن ماِل اللَِّه ما يكْفِ       ،وهم الْغزاةُ ) سِبيِل اللَِّه   
كَما ،والْحج ِمن سِبيِل اللَّهِ   ،ِمن خيٍل وِسلَاٍح ونفَقٍَة وأُجرةٍ    ،أَو تمام ما يغزونَ ِبهِ    ،يغزونَ ِبهِ 
   ِبيِبيِل   ( �قَالَ النالس نابو (        لٍَد   الْفَيلٍَد إلَى بب ِمن ازتجالْم وءُ ) ُء  ها الْفَيأَما  ،وم لُهفَأَص

ِمن قوله  ،بعد بدرٍ ،الَِّتي أَنزلَها اللَّه ِفي غَزوِة بِني النِضريِ      ،ذَكَره اللَّه تعالَى ِفي سورِة الْحشرِ     
خيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّـه      وما أَفَاَء اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه ِمن           {:تعاىل

           ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نلَى مع لَهسلِّطُ رس٦(ي (       وِلِه ِمـنسلَى رع ا أَفَاَء اللَّهم
السِبيِل كَي لَا يكُـونَ  أَهِل الْقُرى فَِللَِّه وِللرسوِل وِلِذي الْقُربى والْيتامى والْمساِكِني وابِن        

دولَةً بين الْأَغِْنياِء ِمنكُم وما آتاكُم الرسولُ فَخذُوه وما نهاكُم عنه فَانتهوا واتقُوا اللَّه ِإنَّ               
ِهم وأَمواِلِهم يبتغـونَ    ِللْفُقَراِء الْمهاِجِرين الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِديارِ     ) ٧(اللَّه شِديد الِْعقَاِب    

والَِّذين تبـوُءوا   ) ٨(فَضلًا ِمن اللَِّه وِرضوانا وينصرونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ           
                                                 

 حسن ) ٢٤٠٦)(١١١٥/ ٣(معجم ابن األعرايب  - ٨٨
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           دونَ ِفي صِجدلَا يو ِهمِإلَي راجه نونَ مِحبي ِلِهمقَب انَ ِمنالِْإميو ارـا     الدـةً ِمماجح وِرِهم
                ـمه فِْسِه فَأُولَِئكن حش وقي نمةٌ واصصخ كَانَ ِبِهم لَوو فُِسِهملَى أَنونَ عِثرؤيوا وأُوت

سـبقُونا  والَِّذين جاُءوا ِمن بعِدِهم يقُولُونَ ربنا اغِْفر لَنا وِلِإخواِننا الَِّذين           ) ٩(الْمفِْلحونَ  
 ِحيمر ُءوفر كا ِإننبوا رنآم ا ِللَِّذينا ِغللْ ِفي قُلُوِبنعجلَا تاِن واحلشر [} ) ١٠(ِبالِْإمي[. 

واَلَِّذين جـاُءوا ِمـن بعـِدِهم علَـى مـا      ، فَذَكَر سبحانه وتعالَى الْمهاِجِرين والْأَنصارِ   
فصلَ،وخـةِ              فَدامِم الِْقيـوِه إلَى يجذَا الْولَى هاَء عج نِف الثَّاِلِث كُلُّ منا ، ِفي الصكَم

والَِّذين آمنوا ِمن بعد وهاجروا وجاهدوا معكُم فَأُولَِئك ِمـنكُم          {:دخلُوا ِفي قوله تعاىل   
}  ِفي ِكتاِب اللَّـِه ِإنَّ اللَّـه ِبكُـلِّ شـيٍء عِلـيم               وأُولُو الْأَرحاِم بعضهم أَولَى ِببعضٍ    

والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمن الْمهاِجِرين والْأَنصاِر والَِّذين اتبعـوهم        {:وِفي قَوِلهِ .]٧٥:األنفال[
        نج ملَه دأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسا      ِبِإحِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهتحِري تجاٍت ت

   ِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدأَب {]ِلهِ ] ١٠٠:التوبةِفي قَوو: }       ـولًاسر نييثَ ِفي الْأُمعالَِّذي ب وه
مةَ وِإنْ كَانوا ِمن قَبـلُ لَِفـي        ِمنهم يتلُو علَيِهم آياِتِه ويزكِّيِهم ويعلِّمهم الِْكتاب والِْحكْ       

ذَِلك فَضلُ اللَِّه   ) ٣(وآخِرين ِمنهم لَما يلْحقُوا ِبِهم وهو الْعِزيز الْحِكيم         ) ٢(ضلَاٍل مِبٍني   
وما أَفَـاَء   {: ومعنى قَوِلهِ  ]٤ - ٢:اجلمعة[} )٤(يؤِتيِه من يشاُء واللَّه ذُو الْفَضِل الْعِظيِم        

اللَّه علَى رسوِلِه ِمنهم فَما أَوجفْتم علَيِه ِمن خيٍل ولَا ِركَاٍب ولَِكن اللَّه يسلِّطُ رسلَه علَى                
        ٍء قَِديريلَى كُلِّ شع اللَّهاُء وشي نلَـا          ]٦:احلشر[} ملًـا ويخ مقْتلَا سو مكْترا حم أَي 

ِلأَنَّ إجيـاف الْخيـِل   ؛  الْكُفَّاِر ِبغيِر ِقتاٍل  الْفَيَء هو ما أُِخذَ ِمن   إنَّ:وِلهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ  .إِبلًا
  ِمن أَي رده علَيِهم  ،ِلأَنَّ اللَّه أَفَاَءه علَى الْمسِلِمني    ؛ وسمي فَيئًا   ،والركَاِب هو معنى الِْقتالِ   

ِلأَنه إنمـا خلَـق     ؛ إنما خلَق الْأَموالَ إعانةً علَى ِعبادِتِه       ،فَِإنَّ الْأَصلَ أَنَّ اللَّه تعالَى    ،الْكُفَّاِر
ِتي لَم يستِعينوا   وأَموالَهم الَّ ،فَالْكَاِفرونَ ِبِه أَباح أَنفُسهم الَِّتي لَم يعبدوه ِبها       ،الْخلْق ِلِعبادِتهِ 

كَما يعاد علَـى    ،وأَفَاَء إلَيِهم ما يستِحقُّونه   ،ِلِعباِدِه الْمؤِمِنني الَِّذين يعبدونه   ،ِبها علَى ِعبادِتهِ  
لِْجزيِة الَِّتـي علَـى     وهذَا ِمثْلُ ا  ،وِإنْ لَم يكُن قَبضه قَبلَ ذَِلك     ،الرجِل ما غُِصب ِمن ِمرياِثهِ    

      ودِه الْعلَيع اِلحصالُ الَِّذي يالْمى وارصالنوِد وهالْي،       ـِلِمنيسـلْطَاِن الْمإلَى س هوندهي أَو
      ِوِهمحنى وارصِبلَاِد الن لُ ِمنمحِل الَِّذي يكَالِْحم،     رِل الْحاِر أَهجت ذُ ِمنخؤا يمِبو، وهو
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رشالْع،        ِر ِبلَاِدِهمغَي وا ِمنرجِة إذَا اتِل الذِّماِر أَهجت ِمنرِ  ،وشالْع فِنص وهكَذَا كَـانَ   .وه
وما يؤخذُ ِمـن أَمـواِل مـن يـنقُض الْعهـد            ،عمر بن الْخطَّاِب رضي اهللا عنه يأْخذُ      

مهالَّ ،ِمن اجرالْخو     ِهملَيِل عا ِفي الْأَصوبرضِض       ،ِذي كَانَ معلَى بع هضعب ارص ِإنْ كَانَ قَدو
ِلِمنيسالْم.   ِمن ِمعتجي هإن ثُم   ـِلِمنيسـاِل الْمِت ميِة الَِّتي ِلبلْطَاِنياِل السوالْأَم ِميعِء جالْفَي 

 الْمسـِلِمني ولَـيس لَـه واِرثٌ    ِمثْلُ من مات ِمـن  ،عينها ماِلك م  كَالْأَمواِل الَِّتي لَيس لَ   
نيعوِب،مصكَالْغو،اِريوالْعا    ،واِبهحِرفَةُ أَصعم ِذراِئِع الَِّتي عدالْواِل     ،وـوأَم ِمن ذَِلك رغَيو

ِلِمنيسذَا  ،الْمقُولُ فَهنالْمو قَارالْع ِلِمنيسالُ الْمم هوحنآِن  . والَى ِفي الْقُـرعت اللَّه ا ذَكَرمِإنو
إلَّا ولَه واِرثٌ معين ِلظُهـوِر      ،ما كَانَ يموت علَى عهِدِه ميت     �ِلأَنَّ النِبي   ؛ الْفَيَء فَقَطْ   

أَي ،جلٌ ِمن قَِبيلٍَة فَدِفع ِمرياثَه إلَى أَكْبِر ِتلْك الْقَِبيلَةِ        وقَد مات مرةً ر   ،الْأَنساِب ِفي أَصحاِبهِ  
   ِهمدا إلَى جبسن ِبِهمطَائِ   ،أَقْر قَالَ ِبذَِلك قَدو اءِ فَةٌ ِمنلَمـوٍص      ، الْعصنٍل مِفي قَـو دمكَأَح

وقَالَ ِبذَِلك طَاِئفَةٌ ِمـن     ،فَدِفع ِمرياثُه إلَى عِتيِقهِ   ،ومات رجلٌ لَم يخلِّف إلَّا عِتيقًا لَه      ،وغَيِرِه
  ِرِهمغَيو دماِب أَححكَـانَ            ،أَصِتـِه ويِل قَرأَه ٍل ِمنجٍل إلَى رجاثُ رِمري ِفعدو�  ـوه

ـ    إلَى من بينه و   ،وخلَفَاؤه يتوسعونَ ِفي دفِْع ِمرياِث الْميتِ      نا ذَكَركَم بسن هنيب    لَـمو  اه
  ذُ ِمنأْخي كُنقَاتِ   يدإلَّا الص ِلِمنيسالْم ،        اِلِهموِبيِل اللَِّه ِبأَموا ِفي ساِهدجأَنْ ي مهرأْمكَانَ يو

فُِسِهمأَناِبهِ     ،وِبِه ِفي ِكت اللَّه را أَماِل الْ   .كَموِللْـأَم كُني لَمةِ  وـومقْسالْمـِة ووضقْبانٌ ،مِديو
اِمعوِل اللَِّه     ،جسِد رهلَى عكٍْر رضي اهللا عنه    �عأَِبي بئًا        ،وـيـالَ شالْم قِْسـملْ كَانَ يب
فَلَما كَانَ ِفي زمِن عمر بِن الْخطَّاِب رضي اهللا عنـه كَثُـر الْمـالُ واتسـعت                 ،فَشيئًا
الِْبلَاد،و      ِرِهمغَيقَاِتلَِة وطَاِء ِللْمانَ الْعلَ ِديوعفَج اسالن ِش   ،كَثُريانُ الْجِديواِن    -ومذَا الزِفي ه 

وكَانَ ِللْأَمصاِر دواِوين   .وذَِلك الديوانُ هو أَهم دواِويِن الْمسِلِمني     ، مشتِملٌ علَى أَكْثَِرهِ   -
وخلَفَاؤه يحاِسبونَ الْعمالَ علَـى     �وكَانَ النِبي   ، الْأَموالِ لْفَيِء وما يقْبض ِمن    وا الْخراِج

   ِر ذَِلكغَيِء والْفَيقَاِت وداعٍ        ،الصوثَلَاثَةَ أَن لَها قَبماِن ومذَا الزالُ ِفي هوالْأَم تارفَص:  عـون
 امالِْإم ِحقتساعِ    يمالِْإجِة ونالساِب وِبالِْكت هضقَب ،   ـاهنـا ذَكَركَم،     ـذُهأَخ مـرحي عونو

وِإنْ ،ِلأَجِل قَِتيٍل قُِتلَ بينهم   ؛ كَالِْجناياِت الَِّتي تؤخذُ ِمن أَهِل الْقَريِة ِلبيِت الْماِل         ،ِبالِْإجماِع
وكَالْمكُوِس الَِّتي لَـا    ، وتسقُطُ عنه الْعقُوبةُ ِبذَِلك    -لَى حد اُرتِكب    أَو ع ،كَانَ لَه واِرثٌ  



 ٤٤

 ولَـيس ِبـِذي     -ونوع ِفيِه اجِتهاد وتنازع كَماِل من لَه ذُو رِحٍم          ،يسوغُ وضعها اتفَاقًا  
 .ونحِو ذَِلك،فَرٍض ولَا عصبٍة

------------- 
 الظلم بني الرعية والوالة

وهؤلَـاِء يمنعـونَ مـا      ، هؤلَاِء يأْخذُونَ ما يِحلُّ    : الْولَاِة والرِعيةِ  ِثريا ما يقَع الظُّلْم ِمن    وكَ
ِجبونَ    ،يالْفَلَّاحو دنالْج ظَالَمتي ا قَدا قَ ،كَمكَمو     اِس ِمـنالن ضعب كرتي ـا     الْجِ دـاِد مه
ِجباِل اللَّهِ    ،يم لَاةُ ِمنالْو هكِْنزيو،    هزِحـلُّ كَنا لَا ياِء     ،ِمملَـى أَدع ـاتقُوبالْع كَـذَِلكو

 أَنَّ:والْأَصلُ ِفي ذَِلـك   .وقَد يفْعلُ ما لَا يِحلُّ    ،فَِإنه قَد يترك ِمنها ما يباح أَو يِجب       ،الْأَمواِل
     هاؤأَد ِجبالٌ يِه ملَيع نـةٌ   ،كُلَّ مِديعو هدٍل ِعنجةٌ  ،كَرـارضم ـِركَةٌ  ،أَوش ـالٌ   ،أَوم أَو

هـو قَـاِدر علَـى      ،أَو ِعنده دين  ،أَو مالٌ ِلبيٍت الْمالِ   ،أَو مالُ وقْفٍ  ،أَو مالُ يِتيمٍ  ،ِلموكِِّلِه
وعـرف أَنـه قَـاِدر علَـى     ،ا امتنع ِمن أَداِء الْحق الْواِجِب ِمن عيٍن أَو دينٍ    فَِإنه إذَ ،أَداِئِه
وصير ،حتى يظِْهر الْمالَ أَو يدلَّ علَى موِضِعِه فَِإذَا عرف الْمالَ         ،فَِإنه يستِحق الْعقُوبةَ  ،أَداِئِه

  ِس فَِإنبِفي الْ  ِفي الْحوتسي ه ِمن قالِ حا ، الْملَا حِبِه ِبهِ   ورةَ إلَى ضِإِن،جو  ِمن عنتلَالَـِة    امالد 
  ِمناٍل ولَى ماِئهِ   ، الِْإيفَاءِ عأَد ِمن كِّنمي أَو قالْح يدؤى يتح ِربض،  ِمـن عنتام لَو كَذَِلكو
  فَقَِة الْواِء النا      أَدهلَيِة عرالْقُد عِه ملَيِة عا؛ اِجبِلم ِريدِ     رويِن الشِرو بمع نأَِبيـهِ  ،ع نع، نع

يِحلُّ ِعرضـه   «:قَالَ ابن الْمباركِ  » وعقُوبته،لَي الْواِجِد يِحلُّ ِعرضه   «: قَالَ �رسوِل اللَِّه   
لَّظُ لَهغي،بحي هتقُوبعولَه ِن» سنلُ السأَه اهو٨٩ر 

فَـِإذَا أُتِبـع    ،مطْلُ الغِني ظُلْم  «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    :عن أَِبي هريرةَ رِضي اللَّه عنه     و  
عبتفَلْي ِليلَى مع كُمدِن» أَحيِحيحِفي الص اهجر٩٠.أَخ 

                                                 
 ) ٤٦٨٩)(٣١٦/ ٧(وسنن النسائي    ) ٢٤٢٧)(٨١١/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٦٢٨)(٣١٣/ ٣(نن أيب داود     - ٨٩

 حسن
 ِباللَّي ادِطلَّ:أَرقَالُ،الْمي:   ا ولَي قَّهح اهالَوانلَي،أَي:طَلَهم،اِجدالْوو:ِنيكِ  .الْغاربالْم نقَالَ ابو:» هضِحلُّ ِعرأَي،»ي:   ِلظُ لَـهغي

فَال حـبس  ،ا الْمعِسرفَأَم.أَنْ يحبس لَه حتى يؤدي الْحق:وعقُوبته،ِإنك ظَاِلم ومتعد :ويقُولُ لَه ،وينِسبه ِإلَى سوِء الْقَضاءِ   
 )١٩٥/ ٨(شرح السنة للبغوي .فَال يستِحق الْعقُوبةَ،َألنه غَير ظَاِلٍم ِبالتأِْخِري،بلْ ينظَر،علَيِه

 ) ١٥٦٤ (- ٣٣)١١٩٧/ ٣(وصحيح مسلم ) ٢٢٨٧)(٩٤/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٠



 ٤٥

 ق العقوبةمن فعل احملرم وترك الواجب استح
أَنَّ كُلَّ من فَعلَ    : واللَّي هو الْمطْلُ والظَّاِلم يستِحق الْعقُوبةَ والتعِزير وهذَا أَصلٌ متفَق علَيهِ          

تِهد تعِزيرا ِفيِه   فَِإنْ لَم تكُن مقَدرةً ِبالشرِع كَانَ يج      ،استحق الْعقُوبةَ ،أَو ترك واِجبا  ،محرما
حتى يـؤدي   ،فَِإنْ أَصر عوِقـب ِبالضـربِ     ،فَيعاِقب الْغِني الْمماِطلَ ِبالْحبسِ   ،وِلي الْأَمرِ 
اِجبالْو،             ـِرِهمغَيو ـدمأَحو اِفِعيالشاِلٍك واِب محأَص اُء ِمنالْفُقَه لَى ذَِلكع صن قَدو

أَنَّ رسولَ اللَِّه   ،عِن ابِن عمر  وقَد روى الْبخاِري    .رضي اهللا عنهم عنهم ولَا أَعلَم ِفيِه ِخلَافًا       
ــى     ،� ــب علَ ــِرِهم فَغلَ ــى قَص ــأَهم ِإلَ ــى أَلْج تح ــر بيــلَ خ ــلَ أَه قَات

وِلرسوِل ،يجلَوا ِمنها ولَهم ما حملَت ِركَابهم     فَصالَحوه علَى أَنْ    ،والنخِل،والزرِع،الْأَرِض
فَاشترطَ علَيِهم أَنْ لَا يكْتمـوا ولَـا يغيبـوا          ،ويخرجونَ ِمنها ، الصفْراُء والْبيضاءُ  �اللَِّه  
 مسكًا ِفيـِه مـالٌ وحِلـي ِلحيـي بـِن            فَغيبوا،فَلَا ِذمةَ لَهم ولَا ِعصمةَ    ،فَِإنْ فَعلُوا ،شيئًا

طَبأَخ،    ربيِإلَى خ هعم لَهمتكَانَ اح،  ِضريِت النِليأُج ولُ اللَِّه    ،ِحنيسفَقَالَ ر�   ـييح مِلع : 
فَقَات والْحروب فَقَـالَ  أَذْهبته الن:فَقَالَ،»ما فَعلَ مسك حيي الَِّذي جاَء ِبِه ِمن النِضِري؟       «
�:»     ذَِلك ِمن الُ أَكْثَرالْمو قَِريب دهـولُ اللَّـِه   ،»الْعسر هفَعـِن    ،�فَدـِر بيبِإلَـى الز

طُوف قَد رأَيت حييا ي   :فَقَالَ،وقَد كَانَ حيي قَبلَ ذَِلك قَد دخلَ خِربةً       ،فَمسه ِبعذَابٍ ،الْعواِم
 ابني أَِبـي    �فَوجدوا الْمسك ِفي خِربٍة فَقَتلَ رسولُ اللَِّه        ،فَذَهبوا فَطَافُوا ،ِفي خِربٍة هاهنا  

       طَبِن أَخب ييِت حةَ ِبنِفيص جوا زمهدأَحِقيٍق وـولُ اللَّـِه      ،حسى ربسو�   مـاَءهِنس 
مهاِريذَرو،مقَسو    كَثُوهكِْث الَِّذي نِللن مالَهوا   ، أَمهِمن مهِليجأَنْ ي ادأَرفَقَالُوا،و:    ـدمحـا مي

ولَا ِلأَصحاِبِه  ،�ونقُوم علَيها ولَم يكُن ِلرسوِل اللَِّه       ،دعنا نكُونُ ِفي هِذِه الْأَرِض نصِلحها     
  هلَيونَ عقُومانُ يوا     ِغلْمقُومغُونَ أَنْ يفَرتوا لَا يا فَكَان،       ـطْرالش ملَى أَنَّ لَهع ربيخ مطَاهفَأَع

 .�ِمن كُلِّ زرٍع ونخٍل وشيٍء ما بدا ِلرسوِل اللَِّه 
           ِهملَـيا عـهصرخـاٍم يكُـلَّ ع ـأِْتيِهمـةَ ياحور ـناللَِّه ب دبكَانَ عو، ثُم  مهنـمضي

طْروِل اللَِّه     :قَالَ،الشسا ِإلَى ركَوِصهِ  �فَشرةَ خِشد ،  وهشروا أَنْ يادأَراَء   «:فَقَالَ،وـدا أَعي

                                                                                                                          

) ملي(.أحيل) أتبع(.حمرم ومذموم ) ظلم(.مكن من قضاء ما عليه    املت) الغين(.املطل التسويف وعدم القضاء   ) مطل(ش[ 
 ]واجد ملا يقضي به الدين



 ٤٦

  تحوِني السطِْعماللَِّه أَت،       اِس ِإلَيالن بِد أَحِعن ِمن كُمِجئْت اللَِّه لَقَدو،  إَلَي ضغأَب متلَأَنو  ِمن 
ولَا يحِملُِني بغِضي ِإياكُم وحبي ِإياه علَى أَنْ لَـا أَعـِدلَ            ،ِعدِتكُم ِمن الِْقردِة والْخناِزيرِ   

كُملَيفَقَالُوا،»ع:ضالْأَرو اتاومِت السذَا قَام٩١."ِبه 
وكَذَِلك كُلُّ من كَتم ما يِجـب       ، عقُوبته إلَّا ِبحق   والذِّمي لَا تِحلُّ  ،وهذَا الرجلُ كَانَ ِذميا   

ِو ذَِلكحنٍة واِجبلَالٍَة ود ِمن هاراِجِب ،إظْهِك الْورلَى تع اقَبعي. 
 معاقبة من يأخذ الرشاوى من الوالة

ِمني ِبغيِر حق فَِلوِلي الْأَمِر الْعاِدِل اسِتخراجه       وما أَخذَ ولَاةُ الْأَمواِل وغَيرهم ِمن ماِل الْمسلِ       
مهِل،ِمنمِب الْعبا ِبسهذُونأْخا الَِّتي يايدكَالْه: 

اِعِديٍد السيمأَِبي ح نولَ اِهللا ،عساِل غُلُولٌ " : قَالَ�أَنَّ رما الْعايد٩٢" ه 
  ٩٣»هدايا الْأُمراِء غُلُولٌ«:قَالَ،ساِعِديوعن أَِبي حميٍد ال
 ٩٤.هدايا اُألمراِء غُلُولٌ:قَالَ،وعن أَِبي سِعيٍد 

 رجلًا ِمن   �استعملَ النِبي   :قَالَ،عن أَِبي حميٍد الساِعِدي رِضي اللَّه عنه      وِفي الصِحيحيِن   
فَهلَّا «:قَالَ،هذَا لَكُم وهذَا أُهِدي ِلي    :فَلَما قَِدم قَالَ  ،ن اُألتِبيِة علَى الصدقَةِ   يقَالُ لَه اب  ،اَألزِد

فَينظُر يهدى لَه أَم الَ؟ والَِّذي نفِْسي ِبيِدِه الَ يأْخذُ أَحـد            ،جلَس ِفي بيِت أَِبيِه أَو بيِت أُمهِ      
أَو بقَـرةً لَهـا     ،ِإنْ كَانَ بِعريا لَه رغَاءٌ    ،جاَء ِبِه يوم الِقيامِة يحِملُه علَى رقَبِتهِ      ِمنه شيئًا ِإلَّا    

اروخ،  رعياةً تش هِ      » أَوطَيةَ ِإبفْرا عنأَيى رتِدِه حِبي فَعر ثُم:»   ـتلَّغلْ به مـلْ   ،اللَّهه ماللَّه
تلَّغ٩٥.ثًاثَالَ» ب  

                                                 
 وليس يف البخاري ذا اللفظ،صحيح   ) ٥١٩٩)(٦٠٧/ ١١( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٩١

 صحيح لغريه ) ٢٣٦٠١)(١٤/ ٣٩(مسند أمحد ط الرسالة  - ٩٢
 صحيح) ٧٠٧٤ و٧٠٧٣)(٣٩٥/ ٤(مستخرج أيب عوانة  - ٩٣

 صحيح) ٢٢٣٩٠)(٣٠٠/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ٩٤
 )١٨٣٢ (- ٢٦)١٤٦٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢٥٩٧)(١٥٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٩٥
من املال ) منه(.ما مجعته زكاة تأخذونه لتعطوه الفقراء املستحقني    ) هذا لكم (.الزكاة) الصدقة(.وظف) استعمل(ش   [ 

صـوت  ) خـوار (.صـوت ذوات اخلـف  ) رغاء(.حشر مصاحبا له) جاء به(.هالذي يهدى له بسبب عمله ووظيفت    
بياض ما حتت اإلبط ومسي عفرة ألنه بياض غري ناصع كأنـه            ) عفرة إبطيه (.من اليعار وهو صوت الشاة    ) تيعر(.البقر

 ]أي كررها ثالث مرات) ثالثا(.معفر بالتراب



 ٤٧

والْمسـاقَاِة  ،والْمؤاجرِة والْمضاربةِ ، الْمبايعـةِ  ولَاِة ِفي الْمعاملَِة ِمـن    وكَذَِلك محاباةُ الْ  
الْمِةوعارز،ِمن ِو ذَِلكحنوِة الْهايد: 

          اِلِه ممع طَّاِب رضي اهللا عنه ِمنالْخ نب رمع اطَرذَا شِلهو     ِدينلٌ وفَض كَانَ لَه ن،  مهتلَا ي
وكَانَ الْـأَمر   ،وِإنما شاطَرهم لَما كَانوا خصوا ِبِه ِلأَجِل الِْولَايِة ِمن محاباٍة وغَيِرها          ،ِبِخيانٍة

   ِضي ذَِلكقْتلٍ   ؛ يدع امكَانَ إم ها  ،ِلأَنِة فَلَمِويِبالس قِْسمةُ   يِعيالرو امالِْإم ريغت ،  اِجبكَانَ الْو
ولَا يحرم علَيـِه    ،ويترك ما حرم علَيهِ   ، الْواِجِب ما يقِْدر علَيهِ    نعلَى كُلِّ إنساٍن أَنْ يفْعلَ مِ     

   لَه اللَّه احا أَبم.   ِمن اسلَى النتبي قَدا و    نلَاِة ِبملْو ِمن ِنعتمي ا    الْهِوهحنِة واي؛ د  ِبذَِلك كَّنمتِلي
   مهظَاِلِم ِمنِتيفَاِء الْماس ِمن،           مهذَ ِمنأَخ نكُونَ مفَي اِئِجِهمواِء حقَض ِمن اللَّه هبجا أَوم كرتيو

فَِإنَّ الْأَولَ قَد باع آِخرته     ،ب إلَيِهم ِمن هذَا   أَح،علَى كَف ظُلٍْم وقَضاِء حاجٍة مباحةٍ     ،ِعوضا
وِإنما الْواِجب كَـف الظُّلْـِم   ،من باع آِخرته ِبدنيا غَيِرهِ   ،وأَخسر الناِس صفْقَةً  ،ِبدنيا غَيِرهِ 

ِمن تبِليـِغ ِذي    ، تِتم مصلَحةُ الناِس إلَّا ِبها     وقَضاُء حواِئِجِهم الَِّتي لَا   ،عنهم ِبحسِب الْقُدرةِ  
اِتِهماجــلْطَاِن ح الس،وِرِهمــِه ِبأُم ــى مصاِلِحِهم،وتعِريِف ــِه علَ ــن ،ودلَالَِت ِفِه عــر صو

فَاِسِدِهمِر اللَِّطيفَةِ    ،مغَيِق اللَِّطيفَِة واِع الطُّروا  ،ِبأَنو   كَملُ ذَوفْعي  اِض ِمـنـاِب   الْأَغْرالْكُت 
  اِضِهمِفي أَغْر ِوِهمحنو،            ِبيالن نالَةَ رضي اهللا عنه عِن أَِبي هب دِديِث ِهنكَانَ  �فَِفي ح هأَن

ِإنه من أَبلَغَ   فَ،وأَبِلغوِني حاجةَ من لَا يستِطيع ِإبلَاِغي حاجته      ،ِليبلِِّغ الشاِهد الْغاِئب  " :يقُولُ
  ٩٦"سلْطَانا حاجةَ من لَا يستِطيع ِإبلَاغَها ِإياه يثَبت اُهللا قَدميِه يوم الِْقيامِة 

فَأَهدى لَـه هِديـةً علَيهـا       ،من شفَع ِلأَِخيِه ِبشفَاعةٍ   «: قَالَ �عِن النِبي   ،عن أَِبي أُمامةَ  و
 .٩٧ »فَقَد أَتى بابا عِظيما ِمن أَبواِب الربا،لَهافَقَِب
الرجلُ يطْلُب الْحاجةَ فَتقضى له     :عِن السحِت فَقَالَ  ،سأَلْت عبد اِهللا    :قَالَ،وعن مسروٍق    

 ٩٨.فَيهدي إلَيِه فَيقْبلُها

                                                 
البحـر  = مسند البـزار  و ) ١٣٦٢)(٢٤/ ٣ (وشعب اإلميان) ٦٥٥٣)(٢٧٥٣/ ٥(معرفة الصحابة أليب نعيم     - ٩٦

 حسن لغريه) ٤١٢١)(٥٧/ ١٠(الزخار 
 حسن ) ٣٥٤١)(٢٩١/ ٣(وسنن أيب داود  ) ٧٩٢٨)(٢٣٨/ ٨(املعجم الكبري للطرباين  - ٩٧
 صحيح) ٢١٢٦٢)(٣٧/ ١١(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ٩٨



 ٤٨

» ذَاك كُفْـر  «:ِن الْجوِر ِفـي الْحكْـِم قَـالَ       سأَلْت ابن مسعوٍد ع   :قَالَ،وعن مسروقٍ 
 ٩٩»الرجلُ يقِْضي ِللرجِل الْحاجةَ فَيهِدي ِإلَيِه الْهِديةَ«:فَقَالَ،وسأَلْته عِن السحِت:قَالَ،

" :حكْـِم؟ قَـالَ   عِن السحِت أَهو ِفي الْ    ،سأَلْت عبد اهللاِ  :وعن مسروِق بِن الْأَجدِع قَالَ    
فَقَـرأَ الْآيـاِت   ] ٤٤:املائـدة [} ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اُهللا فَأُولَِئك هم الْكَـاِفرونَ       {

فَاسـتعانَ  :قَالَ،ولَِكن السحت أَنْ يستِعني الرجلُ ِبرجٍل علَى مظْلَمِة ِإماٍم فَيهِدي لَه          ،كُلَّها
 لٌ مجادٍ         رِزي اٍد أَوِن ِزياٍل ِلابمع ضعا بهٍة ظَلَمظْلَملَى موقًا عرا   ،سهجرختى استح هانفَأَع

قَالَ    ،لَها وهدةً فَراِريج ى لَهدا      :فَأَهدةٌ أَباجح لَك تلَا طُِلب "     وٍد أَنَّ ذَِلكعسم نِني ابربأَخ
تح١٠٠"الس 

فَلَا ينبِغي  ، الْعماِل ما يِريد أَنْ يختص ِبِه هو وذَووه        ي الْأَمِر يستخِرج ِمن   أَما إذَا كَانَ ولِ    فَ
 وكَالطَّاِئفَتيِن الْمقْتِتلَتيِن علَى  ،كَِلص سرق ِمن ِلص   ،إذْ كُلٌّ ِمنهما ظَاِلم   ،إعانةُ واِحٍد ِمنهما  

 .عصِبيٍة وِرئَاسٍة
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 صحيح ) ٢١٠٢)(٥٨٠:ص(الدعاء للطرباين  - ٩٩

 صحيح) ٥١١٦)(٣٥٥/ ٧ (شعب اإلميان - ١٠٠



 ٤٩
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 : فَِإنَّ التعاونَ نوعاِن

قُـوِق  واسـِتيفَاِء الْح  ، الِْجهاِد وِإقَامِة الْحدوِد     ِمن،لَى الِْبر والتقْوى  تعاونٌ ع :  الْأَولُ
 قِّنيحتسطَاِء الْمِإعو. 

     ولُهسرِبِه و اللَّه را أَمذَا ِممةِ        ، فَهاِن الظَّلَموأَع كُونَ ِمنةَ أَنْ ييشخ هنع كسأَم نمو،  فَقَـد
وما أَكْثَر ما يشـتِبه الْجـبن       ،أَو علَى الِْكفَايِة متوهما أَنه متورع     ،ترك فَرضا علَى الْأَعيانِ   

 .إذْ كُلٌّ ِمنهما كَف وِإمساك ،والْفَشلُ ِبالْورِع
 :تعاونٌ علَى الِْإثِْم والْعدواِن: والثَّاِني

ونحِو ، الضـرب  أَو ضرِب من لَا يستِحق    ،أَو أَخِذ ماِل معصومٍ   ، كَالِْإعانِة علَى دٍم معصومٍ   
ذَِلك،    ولُهسرو اللَّه همرذَا الَِّذي حفَه.        قـِر حيِبغ أُِخذَت الُ قَدوالْأَم تإذَا كَان معن،  قَـدو

ِه الْأَمواِل  فَالِْإعانةُ علَى صرِف هذِ   ، الْأَمواِل السلْطَاِنيةِ  كَكَِثٍري ِمن ،ى أَصحاِبها تعذَّر ردها إلَ  
      فَقَِة الْمنوِر واِد الثُّغدكَس ِلِمنيساِلِح الْمصِفي م  ِو ذَِلكحنقَاِتلَِة و،ِمن      لَـى الِْبـرِة عانالِْإع 

ا ردها   إذَا لَم يمِكن معِرفَةُ أَصحاِبه     -إذْ الْواِجب علَى السلْطَاِن ِفي هِذِه الْأَمواِل        ،والتقْوى
ِهملَيع،    ثَِتِهمرلَى ولَا عا    -وِرفَهصةِ  - أَنْ يبوالت عم ،     الظَّاِلم وـاِلِح     -إنْ كَانَ هصإلَـى م 

نقُولٌ عن غَيِر   وهو م ،وأَحمد،وأَِبي حِنيفَةَ ،كَماِلٍك،الْمسِلِمني هذَا هو قَولُ جمهوِر الْعلَماءِ     
كَما هو منصـوص ِفـي موِضـٍع        ،وعلَى ذَِلك دلَّت الْأَِدلَّةُ الشرِعيةُ    ، الصحابةِ ٍد ِمن واِح
رآخ.    ذَهأَخ قَد هرِإنْ كَانَ غَيو،     ا ذَِلكلَ ِبهفْعأَنْ ي وِه هلَيفَع،     لْطَانُ ِمنالس عنتام لَو كَذَِلكو
أَولَى ِمن ترِكها ِبيِد من يضـيعها       ،ِإعانةُ علَى إنفَاِقها ِفي مصاِلِح أَصحاِبها     كَانت الْ ،ردها

فَـاتقُوا اللَّـه مـا      { فَِإنَّ مدار الشِريعِة علَى قَوِلِه تعالَى     .وعلَى الْمسِلِمني ،علَى أَصحاِبها 
  متطَعتاس {]١٦:التغابن [ِهيِلهِ  وةٌ ِلقَونيبم : }         لَاقَاِتِه وت قح قُوا اللَّهوا اتنآم ا الَِّذينها أَيي

عِن النِبـي   ،عـن أَِبـي هريـرةَ     و،]١٠٢:آل عمـران  [} تموتن ِإلَّا وأَنتم مسـِلمونَ      
قَبلَكُم ِبسـؤاِلِهم واخـِتالَِفِهم علَـى       ِإنما هلَك من كَانَ     ،دعوِني ما تركْتكُم  «:قَالَ،�



 ٥٠

اِئِهمِبيأَن،    وهِنبتٍء فَاجيش نع كُمتيهفَِإذَا ن،      متطَعتا اسم هوا ِمنٍر فَأْتِبأَم كُمترِإذَا أَمو « اهجرأَخ
  .١٠١ِفي الصِحيحيِن

فَِإذَا تعارضت  ،وتبِطيلُ الْمفَاِسِد وتقِْليِلها  ،ِح وتكِْميِلها  وعلَى أَنَّ الْواِجب تحِصيلُ الْمصالِ    
كَانَ تحِصيلُ أَعظَِم الْمصلَحتيِن ِبتفِْويِت أَدناهما ودفْع أَعظَِم الْمفْسدتيِن مـع احِتمـاِل             

أَما مـن   ،من أَعانَ الظَّاِلم علَى ظُلِْمـهِ     ، والْعدوانِ والْمِعني علَى الِْإثْمِ  .هو الْمشروع ،أَدناها
     هنِفيِف الظُّلِْم عخلَى تع ظْلُومانَ الْمةِ  ،أَعظِْلملَى الْمع ظْلُومِ  ،أَوِكيلُ الْمو وِكيـلُ    ،فَهلَـا و

ِمثَالُ ذَِلك وِلي   ،ي حمِل الْماِل لَه إلَى الظَّاِلمِ     أَو الَِّذي يتوكَّلُ فِ   ،ِبمنِزلَِة الَِّذي يقِْرضه  ،الظَّاِلِم
 أَو إلَى   -إذَا طَلَب ظَاِلم ِمنه مالًا فَاجتهد ِفي دفِْع ذَِلك ِبماٍل أَقَلَّ ِمنه إلَيِه              ،الْيِتيِم والْوقْفِ 

كَـذَِلك  و.وما علَى الْمحِسِنني ِمن سِبيلٍ    ،ِسنفَهو مح ،غَيِرِه بعد اِلاجِتهاِد التام ِفي الدفْعِ     
  اِلِك ِمنِكيلُ الْمو   ِرِهمغَياِب والْكُتو ِبنيأَدتضِ     ، الْمالْقَبقِْد وِفي الْع مكَّلَ لَهوالَِّذي ت، فَعدو

ذَِلك لَو وِضعت مظِْلمةٌ علَى أَهِل قَريٍة أَو        كَ.ما يطْلُب ِمنهم لَا يتوكَّلُ ِللظَّاِلميِن ِفي الْأَخذِ       
فَتوسطَ رجلٌ محِسن ِفي الدفِْع عنهم ِبغايِة الِْإمكَاِن وقَسـطَها          .درٍب أَو سوٍق أَو مِدينةٍ    
   ِر طَاقَِتِهملَى قَدع مهنيلَا لِ     ،بفِْسِه واٍة ِلنابحِر مغَي ِرِهِمنيفِْع      ،غِفي الد مكَّلَ لَهواٍء تِتشلَا ارو

أَنَّ من يدخلُ ِفي ذَِلك يكُونُ وِكيلَ الظَّـاِلِمني         ،لَِكن الْغاِلب .كَانَ محِسنا ،عنهم والِْإعطَاءِ 
    ِريدي نا ِلمِفرخا مِشيترا ماِبيحم،  ِريدي نآِخذًا ِممذَ،وهةِ   وِر الظَّلَمأَكْب ونَ  ،ا ِمنرشحي الَِّذين

  .١٠٢ثُم يقْذَفُونَ النار،هم وأَعوانهم وأَشباههم،ِفي تواِبيت ِمن ناٍر
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 )١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ١٠١
قدر استطاعتكم بعـد اإلتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم (.كثرة أسئلتهم ) بسؤاهلم(.اتركوين وال تسألوين  ) دعوين(ش[ 

عد اإلسالم ومن جوامع الكلم الـيت       قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف شرح مسلم هذا من قوا          .الواجب الذي ال بد منه    
 ]أعطيها صلى اهللا عليه وسلم ويدخل فيه ما ال حيصى من األحكام

ثُم جِعلَت ،ِفيها مساِمري ِمن ناٍر،ِإذَا بِقي ِفي الناِر من يخلَّد ِفيها جِعلُوا ِفي تواِبيت ِمن نارٍ      " :قَالَ،عِن ابِن مسعودٍ   - ١٠٢
ارٍ     ِتلْكن ِمن اِبيتوِفي ت اِبيتوارٍ       ، التن ِمن اِبيتوِفي ت اِبيتوالت ِتلْك ِعلَتج ِحيمِ    ،ثُمفَلَ الْجقُِذفُوا ِفي أَس لَا   ،ثُم ها أَنورفَي

    مهرغَي داِر أَحِفي الن ذَّبعودٍ   ،يعسم نلَا ابت ثُم:}  ِفريا زِفيه مونَ   لَهعمسا لَا يِفيه مهالبعث والنشور ] ١٠٠:األنبياء[}  و
 حسن لغريه ) ٥٩٧)(٣٢٦:ص(للبيهقي 



 ٥١

t4
u�5אabא�t4
u�5אabא�t4
u�5אabא�t4
u�5אabא�����
Svc�
WaW��ْאSvc�
WaW��ْאSvc�
WaW��ْאSvc�
WaW��ْא����

 
اِجبفَالْو :     مفَالْأَه مِة ِبالْأَهمِفي الِْقس ِدئتبأَنْ ي   ِلِمنيساِلِح الْمصم لُ   ، ِمنصحي نطَاِء مكَع

وهم أَحق الناِس   ،الَِّذين هم أَهلُ النصرِة والِْجهادِ    :فَِمنهم الْمقَاِتلَةُ .ِللْمسِلِمني ِبِه منفَعةً عامةً   
     لُ إلَّا ِبِهمصحلَا ي هِء فَِإنلَ ،ِبالْفَيتى اختءِ    حاِل الْفَياُء ِفي مالْفُقَه ف:   ِبِهم صتخم ولْ هه، أَو

إلَّا ما  ،مشترك ِفي جِميِع الْمصاِلِح ؟ وأَما ساِئر الْأَمواِل السلْطَاِنيِة فَِلجِميِع الْمصاِلِح ِوفَاقًا           
 .كَالصدقَاِت والْمغنِم،خص ِبِه نوعا

ِمناو ِهملَياِت عو الِْولَايذَو ِحقِّنيتسلْم: 
حتى ،ونحو ذَِلـك  ،والْقُضاِة والْعلَماِء والسعاِة علَى الْماِل جمعا وِحفْظًا وِقسمةً       ، كَالْولَاِة

    ِو ذَِلكحنو ذِِّننيؤالْملَاِة وِة الصانِ   .أَِئمِفي الْأَثْم فركَذَا صوِر   والْأُج؛  و    ِمن هفْعن معا يِلم
وِعمارةُ مـا يحتـاج إلَـى ِعمارِتـِه ِمـن طُرقَـاِت             ،سداِد الثُّغوِر ِبالْكُراِع والسلَاحِ   

 .وطُرقَاِت الِْمياِه كَالْأَنهاِر ،كَالْجسوِر والْقَناِطِر،الناِس
 ِمنوِحقِّنيتسو: الْماِتذَواجالْح : 

 الْفَيِء ونحِوِه علَى غَيِرِهم ؟      ِمن،ِت فَِإنَّ الْفُقَهاَء قَد اختلَفُوا هلْ يقَدمونَ ِفي غَيِر الصدقَا        
ستِحق الْمالُ اُ :وِمنهم من قَالَ  ،يقَدمونَ:ِمنهم من قَالَ  ،علَى قَولَيِن ِفي مذْهِب أَحمد وغَيِرهِ     

فَِإنَّ ،والصِحيح أَنهـم يقَـدمونَ    .كَما يشتِرك الْورثَةُ ِفي الِْمرياثِ    ،فَيشتِركُونَ ِفيهِ ،ِبالِْإسلَاِم
  ِبياتِ   �الناجذَِوي الْح مقَدِضِري       ،١٠٣كَانَ يِني الناِل بِفي م مهما قَدـِن    ،كَماِلِك بم نع
 ِس بقَالَ   أَو ِريصثَاِن الندقُولُ    :ِن الْحطَّاِب يالْخ نب رمع تِمعس:»      لَى ِمـنا ِبأَوا أَناللَِّه مو

    كُمٍد ِمنأَح اِل ِمنذَا الْماِب اللَّهِ     ،هِكت ا ِمناِزِلننلَى مع لَِكنوِل اللَِّه    ،وسِم رقَسالَِّذي ،�وو
أُعِطيه أَو مِنعه   ،ما أَحد ِمن الْمسِلِمني ِإلَّا ولَه ِمن هذَا الْماِل سهم معلُوم          ،ِهنفْس محمٍد ِبيدِ  
لُوكمم دب١٠٤»ِإلَّا ع 

                                                 
 )٩٩/ ٤١( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ١٠٣
  زيادة مين– حسن ) ١٢٩٠)(٧٣/ ٢(املعجم األوسط  - ١٠٤



 ٥٢

ذَكَـر عمـر بـن الْخطَّـاِب يومـا          :عن ماِلِك بِن أَوِس بِن الْحدثَاِن النصِري قَالَ        و
وما أَحد  ،أَما واللَِّه ما أَنا ِبأَحق ِبهذَا الْفَيِء ِمنكُم       ،ما لَكُم أَيها الناس لَا تكَلَّموا     :فَقَالَ،الْفَيَء

الرجلُ وِقدمـه   ،ِإلَّا أَنا علَى مناِزِلنا ِمن ِكتاِب اللَِّه وقَسِم رسـوِلهِ         ،ِمنا ِبأَحق ِبِه ِمن أَحدٍ    
الرو هلَاؤبلُ وج، الُهِعيلُ وجالرو، هتاجحلُ وجالرِفـي         ،و لَهِإلَّا و ِلِمنيسالْم ِمن دا أَحا ِمنمو

  قِء حذَا الْفَيلُوكًا     ،هما مدبِإلَّا ع هِنعم أَو هِطيأُع،      ِفي ِجب وهو اِعيالر نلُغبلَي تقَيب لَِئناِل و
 ١٠٥"صنعاَء حقَّه ِمن فَيِء اللَِّه

 :فَجعلَهم عمر رضي اهللا عنه أَربعةَ أَقْساٍم
 .ذَوو السواِبِق الَِّذين ِبساِبقَِتِهم حصلَ الْمالُ :)الْأَولُ  ( 
ولَاِة الْأُموِر والْعلَماِء الَِّذين    كَ، الْمسِلِمني ِفي جلِْب الْمناِفِع لَه     من يغِني عنِ  :) الثَّاِني    (

 .يجعلُونَ لَهم مناِفع الديِن والدنيا 
 ِهِدين ِفي سِبيِل اللَِّه ِمن    كَالْمجا،من يبِلي بلَاًء حسنا ِفي دفِْع الضرِر عنهم       :)الثَّاِلثُ    ( 

 .اِد والناِصِحني ونحِوِهم  الْقُصلْعيوِن ِمنالْأَجناِد وا
 )  اِبعاِت:)الراجو الْحذَو: 

    عربتلَاِء مؤه لَ ِمنصِإذَا حِلـهِ           ، ومع رقَد كِْفيِه أَوا يم ِطيِإلَّا أُعِبِه و ى اللَّهأَغْن ِإذَا ،فَقَدو
الرجِل وِبحسِب حاجِتِه ِفي ماِل الْمصاِلِح وِفـي        عرفْت أَنَّ الْعطَاَء يكُونُ ِبحسِب منفَعِة       

إلَّا كَما يستِحقُّه نظَـراؤه ِمثْـلَ أَنْ   ،فَما زاد علَى ذَِلك لَا يستِحق الرجلُ      ،الصدقَاِت أَيضا 
 .أَو ِمرياٍث،يكُونَ شِريكًا ِفي غَِنيمٍة

 :نْ يعِطي أَحدا ما لَا يستِحقَّهولَا يجوز ِللِْإماِم أَ
        ِو ذَِلكحنٍة ودوم ا أَومهنيٍة بابقَر فِْسِه ِمنى نوٍة       ،ِلهمرحٍة مفَعنِل مِلأَج هِطيعأَنْ ي نلًا عفَض

هِمن، ِثنينخِة الْمِطيكَع ِمن    راِن الْأَحدرالْماِن وِبيالص   ِوِهمحناِليِك ومالْماِر و،  نينغالْما وايغالْبو
ِو ذَِلكحناِخِر وسالْمأَ،وِمن اِفنيرطَاِء الْعإع وِوِهمحنو ِمنيجنالْماِن والْكُه . 

 :جواز إعطاء املال للمؤلفة قلوم

                                                 
 حسن) ٢٩٥٠)(١٣٦/ ٣(ود وسنن أيب دا ) ٩٣٧)(٥٦٦/ ٢(األموال البن زجنويه  - ١٠٥



 ٥٣

   وزجي أْلِ    -لَِكنطَاُء ِلتالِْإع ِجبلْ يأِْليِف قَلِْبهِ      بإلَى ت اجتحي لَـا     ،يِف ِمن وِإنْ كَانَ هو
ذُ ذَِلكأَخ ِحلُّ لَهي: 

    اللَّه احا أَبكَم -     طَاَء ِللْمآِن الْعالَى ِفي الْقُرعت  مهلَّفَِة قُلُوبؤ،قَاتِ ِمندا، الصكَمكانَ و   ِبيالن 
كَما ،وهم السادةُ الْمطَاعونَ ِفي عشاِئِرِهم    ، ١٠٦ الْفَيِء ونحِوهِ  م ِمن  الْمؤلَّفَةُ قُلُوبه  يعطَى�

   ِبيِنـي               ، �كَانَ النب دـيـٍن سِحص نةَ بنييعِميٍم وِني تب دياِبٍس سح نب عِطي الْأَقْرعي
سيد بِنـي ِكلَـاٍب     ،وعلْقَمةَ بن علَاثَةَ الْعاِمِري   ،نبهانَوزيد الْخيِر الطَّاِئي سيد بِني      ،فَزارةَ

وأَِبي سفْيانَ بِن   ،وِمثْلَ ساداِت قُريٍش ِمن الطُّلَقَاِء كَصفْوانَ بِن أُميةَ وِعكِْرمةَ بِن أَِبي جهلٍ           
عن أَِبي سِعيٍد   فَِفي الصِحيح   ،١٠٧وعدٍد كَِثريٍ ،وسهِل بِن عروةَ والْحاِرِث بِن ِهشامٍ     ،حرٍب

  هنع اللَّه ِضيقَالَ،ر:    هنع اللَّه ِضير ِليثَ ععب،   ِبيـِة      �ِإلَى النعباَألر نيا بهمٍة فَقَسبيِبذُه 
   ظَِلياِبٍس احلَنِن حِع باَألقْر، اِشِعياملُج ثُم، ةَ بنييعو  اِريٍر الفَزدِن ب، ٍد الطَّاِئييزـِد   ،وأَح ثُم

ــي نبهانَ ــاِمِري،بِن ــةَ الع ــِن عالَثَ ــةَ ب لْقَمعــي ِكالٍَب،و ــِد بِن أَح ثُم، تــب فَغِض
شيقُر،ارصاَألنا    :قَالُوا،ونعديٍد وجِل نأَه اِديدنِطي صعأَلَّفُ «:قَالَ،يا أَتمِإنمـلٌ   .»هجلَ رفَأَقْب

اتـِق اللَّـه يـا      :فَقَـالَ ،كَثُّ اللِّحيِة محلُوق  ،ناِتئُ اجلَِبنيِ ،مشِرف الوجنتينِ ،غَاِئر العينينِ 
دمحو             «:فَقَالَ،منـأْمِض فَـالَ تِل اَألرلَى أَهع ِني اللَّهنأْم؟ أَيتيصِإذَا ع ِطِع اللَّهي نِنيم «

  لَهلٌ قَتجر أَلَهِليِد      -،فَسالو نب اِلدخ هِسبأَح - هعنلَّى قَالَ  ، فَما وِضئِْضـِئ     " :فَلَم ِإنَّ ِمـن
يمرقُونَ ِمن الديِن مروق    ،ِفي عِقِب هذَا قَوما يقْرُءونَ القُرآنَ الَ يجاِوز حناِجرهم        :أَو،هذَا

لَِئن أَنا أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ     ،يقْتلُونَ أَهلَ اِإلسالَِم ويدعونَ أَهلَ اَألوثَانِ     ،ن الرِميةِ السهِم مِ 
 ١٠٨."عاٍد 

                                                 
 )٣١٤٣)(٩٢/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٦

وتفسـري  ) ١٨٢٣/ ٦( خمرجا   -األصيل  ،تفسري ابن أيب حامت   و ) ٣٧٥)(١٨٣:ص( األموال للقاسم بن سالم      - ١٠٧
 )٥٢٠/ ١١(جامع البيان ط هجر = الطربي 

 صحيح ) ٣٥٥٠)(٤٥٦/ ٣(معلقاً والسنن الكربى للنسائي  ) ٣٣٤٤)(١٣٧/ ٤(صحيح البخاري  - ١٠٨
عيناه داخلتان يف رأسه الصقتان بقعـر       ) غائر العنني (.رؤساء مجع صنديد  ) صناديد(.قطعة من ذهب  ) بذهبية(ش   [ 

عاليهما والوجنتان العظمان املشرفان علـى اخلـدين وقيـل حلـم جلـد              ) مشرف الوجنتني (.احلدقة ضد اجلاحظ  
ال ) ال جيـاوز حنـاجرهم  (.قيل هو كثرة النسـل هو األصل والعقب و ) ضئضئ(.كثري شعرها ) كث اللحية (.اخلدين



 ٥٤

وصـفْوانَ بـن    ، أَبا سفْيانَ بـن حربٍ     �أَعطَى رسولُ اِهللا    «:قَالَ،وعن راِفِع بِن خِديجٍ   
وأَعطَى عبـاس  ،كُلَّ ِإنساٍن ِمنهم ِمائَةً ِمن الِْإِبلِ     ،والْأَقْرع بن حاِبسٍ  ،عيينةَ بن ِحصنٍ  و،أُميةَ

ونَ ذَِلكاٍس ددِمر ناٍس،»بدِمر نب اسبفَقَالَ ع: 
 بين عيينةَ والْأَقْرِع...أَتجعلُ نهِبي ونهب الْعبيِد 

 يفُوقَاِن ِمرداس ِفي الْمجمِع...ما كَانَ بدر ولَا حاِبس فَ
 ومن تخِفِض الْيوم لَا يرفَِع...وما كُنت دونَ امِرٍئ ِمنهما 

  رواه مسِلم١٠٩» ِمائَةً�فَأَتم لَه رسولُ اِهللا «:قَالَ
    ؤالْمو ٍس لَهفَر ماس ِبيدالْعانِ   وعون مهلَّفَةُ قُلُوب: ِلمسمو ـةٌ      :كَاِفرفَعنِتِه مِطيى ِبعجرا أَنْ تإم

والْمسِلم الْمطَاع يرجى ِبعِطيِتِه الْمنفَعـةُ      .إذَا لَم يندِفع إلَّا ِبذَِلك    ،أَو دفْع مضرِتهِ  ،كَِإسلَاِمِه
إلَّا ِلخوٍف أَو ِلِنكَايٍة    ،أَو ِجبايِة الْماِل ِممن لَا يعِطيهِ     ،أَو إسلَاِم نِظِريهِ  ،كَحسِن إسلَاِمهِ ،أَيضا

 ِفي الْعونِ   ،دِرِه عرض كَف أَو ِلِمنيسإلَّـا بِ     ، الْم كَفني إذَا لَمذَِلك،     ِمـن عـوـذَا النهو 
فَالْأَعمـالُ  ،كَما يفْعـلُ الْملُوك ،وترك الضـعفَاءِ ،َء الرؤساِءوِإنْ كَانَ ظَاِهره إعطَا  ،الْعطَاِء

وِإنما ،كَانَ ِمن ِجنِس عطَاِء ِفرعونَ    ،فَِإذَا كَانَ الْقَصد ِبذَِلك مصلَحةَ الديِن وأَهِلهِ      ،ِبالنياِت
     يويِن الْفَاِسِد كَِذي الْخو الدذَو هِكرني      ِبيلَى النع هكَرِة الَِّذي أَنـا     ، �ِصرى قَالَ ِفيِه متح

ا قَصـد ِبـِه     وكَذَا ِحزبه الْخواِرج أَنكَروا علَى أَِمِري الْمؤِمِنني عِلي رضي اهللا عنه م           ،قَالَ
 ةَ ِمنلَحصـِمهِ     الْمـِو اسحمِكيِم وحالت ،      ـبس ِمـن كَـهرا تمو     ـِلِمنيسـاِء الْمِي ِنس

اِنِهميِصبو.    ِبيالن رلَاِء أَمؤهلَـا            �وـا وينِبـِه د ـلُحصا لَا يا فَاِسدِدين مهعِلأَنَّ م اِلِهمِبِقت
فَيشتِبه تـرك   ، ترك فَِإنَّ ِكلَيِهما ِفيهِ  ،وكَِثريا ما يشتِبه الْورع الْفَاِسد ِبالْجبِن والْبخلِ      ،آِخرةٌ

جـاء  وقَد ،جبنا وبخلًا، الِْجهاِد والنفَقَِة ِبترِك ما يؤمر ِبِه ِمن تعالَى -ِلخشيِة اللَِّه   ؛ الْفَساِد  

                                                                                                                          

خيرجون منه خروج السهم إذا نفذ من الصيد من جهة أخرى ومل يتعلـق     ) ميرقون(.يفقهون معناه وال ينتفعون بتالوته    
 ]أي أستأصلهم بالكلية بأي وجه وال أبقي أحدا منهم) قتل عاد(.الصيد املرمي) الرمية(.بالسهم من دمه شيء

 ) ١٠٦٠ (- ١٣٧)٧٣٧/ ٢(صحيح مسلم  - ١٠٩
هكذا هو يف مجيع الروايات مـرداس غـري         ) يفوقان مرداس (النهب الغنيمة والعبيد اسم فرسه      ) وب العبيد (ش   [ 

 ]مصروف وهو حجة ملن جوز ترك الصرف بعلة واحدة وأجاب اجلمهور بأنه يف ضرورة الشعر



 ٥٥

ـ   :سِمعت أَبا هريرةَ يقُولُ   :قَالَ،عن عبِد الْعِزيِز بِن مروانَ      : يقُـول  �ِه  سِمعت رسولَ اللَّ
»اِلعخ نبجو اِلعه حٍل شجا ِفي رم ر١١٠»ش. 

 الفرق بني الورع والكرب
 :وِإنما هو ِكبر وِإرادةٌ ِللْعلُو،أَو إظْهارا أَنه ورع،  وكَذَِلك قَد يترك الِْإنسانُ الْعملَ ظَنا

   ِبيلُ النقَوو �:»اتِ  ِإنيالُ ِبالنما اَألعى    ،موا نِرٍئ ما ِلكُلِّ اممِإنِإلَى    ،و هترِهج تكَان نفَم
فَِإنَّ ،كَِلمةٌ جاِمعةٌ كَاِملَةٌ   ١١١»فَِهجرته ِإلَى ما هاجر ِإلَيهِ    ،أَو ِإلَى امرأٍَة ينِكحها   ،دنيا يِصيبها 
والسـاِجِد ِللشـمِس    ، السـاِجِد ِللَّهِ   وِإلَّا فَكُلُّ واِحٍد ِمـن    ،لروِح ِللْجسدِ كَا،النيةَ ِللْعملِ 

 -ثُم هذَا أَقْرب الْخلِْق إلَى اللَّـِه        ،فَصورتهما واِحدةٌ ،قَد وضع جبهته علَى الْأَرضِ    ،والْقَمِر
ثُم كَانَ ِمن الَِّذين آمنوا وتواصوا      { :وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   .للَِّهوهذَا أَبعد الْخلِْق عن ا    ،تعالَى

 �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،عن عبيِد بِن عميرٍ   :وِفي الْأَثَرِ ] ١٧:البلد[} ِبالصبِر وتواصوا ِبالْمرحمِة    
 ؟ قَالَ  :ِقيلَ لَهلَاما الِْإسا «:م امالْكَلَامِ  ِإطْع ِطيباِم وانُ؟ قَالَ  :ِقيلَ» لطَّعا الِْإميةُ  «:فَماحـمالس
ربالصا؟ قَالَ   :ِقيلَ» ولَامِإس ِلِمنيسلُ الْمأَفْض نـِدهِ «:فَمياِنِه وِلس ونَ ِمنِلمسالْم ِلمس نم «

من :فَما أَفْضلُ الِْهجرِة؟ قَالَ   :ِقيلَ،» نهم خلُقًا أَحس«:فَمن أَفْضلُ الْمؤِمِنني ِإميانا؟ قَالَ    :ِقيلَ
 ١١٢"هجر ما حرم اللَّه علَيِه 

والنجـدِة الَِّتـي ِهـي      ،الَِّذي هـو الْعطَاءُ   ، فَلَا يِتم ِرعايةُ الْخلِْق وِسياستهم إلَّا ِبالْجودِ      
وِلهذَا كُلُّ من لَـا يقُـوم ِبِهمـا سـلَبه           ،ين والدنيا إلَّا ِبذَِلك   بلْ لَا يصلُح الد   ،الشجاعةُ

                                                 
 صحيح ) ٢٥١١)(١٢/ ٣(سنن أيب داود  - ١١٠
  )١)(٦ /١(صحيح البخاري  - ١١١
أي صحة ما يقع من املكلف من قول أو فعل أو كماله وترتيب الثواب عليه ال يكون إال          ) إمنا األعمال بالنيات  (ش   [ 

اهلجرة يف اللغة اخلـروج     ) هجرته(.مجع نية وهي القصد وعزم القلب على أمر من األمور         ) النيات(و  .حسب ما ينويه  
وشرعا هي مفارقة دار الكفـر إىل دار        .ة من اهلجر وهو ضد الوصل     من أرض إىل أرض ومفارقة الوطن واألهل مشتق       
واملراد ا هنا اخلروج من مكة وغريها إىل مدينة رسول اهللا صلى اهللا             .اإلسالم خوف الفتنة وقصدا إلقامة شعائر الدين      

الدنيوي الـذي   أي جزاء عمله الغرض     ) فهجرته إىل ما هاجر إليه    (.يتزوجها) ينكحها(.حيصلها) يصيبها(.عليه وسلم 
والظاهر أن احلكمة من البدء ذا احلديث التنبيه على اإلخالص وتصحيح النية من             ]قصده إن حصله وإال فال شيء له      

كل طالب علم ومعلم أو متعلم وأن طالب العلم عامة واحلديث خاصة مبرتلة املهاجر إىل اهللا تعاىل ورسوله صـلى اهللا    
 عليه وسلم

 صحيح ) ٦٤٣)(٦٠٤/ ٢(مد بن نصر املروزي تعظيم قدر الصالة حمل - ١١٢



 ٥٦

رِرهِ  ،الْأَمإلَى غَي قَلَهنالَى   ،وعت ا قَالَ اللَّهكَم: }           ِإذَا ِقيـلَ لَكُـم ا لَكُموا منآم ا الَِّذينها أَيي
لَى الْأَرِض أَرِضيتم ِبالْحياِة الدنيا ِمن الْآِخرِة فَما متاع الْحياِة          انِفروا ِفي سِبيِل اللَِّه اثَّاقَلْتم إِ     

ِإلَّا تنِفروا يعذِّبكُم عذَابا أَِليما ويستبِدلْ قَوما غَيركُم ولَا         ) ٣٨(الدنيا ِفي الْآِخرِة ِإلَّا قَِليلٌ      
    اللَّهئًا ويش وهرضت     ٍء قَِديريلَى كُلِّ ش٣٩(ع( {]الَى .]٣٨،٣٩:التوبةعقَالَ تو:}   مـتا أَنه

هؤلَاِء تدعونَ ِلتنِفقُوا ِفي سِبيِل اللَِّه فَِمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَِإنما يبخلُ عن نفِْسـِه                
} نْ تتولَّوا يستبِدلْ قَوما غَيركُم ثُم لَـا يكُونـوا أَمثَـالَكُم             واللَّه الْغِني وأَنتم الْفُقَراُء وإِ    

وما لَكُم أَلَّا تنِفقُوا ِفي سـِبيِل اللَّـِه وِللَّـِه ِمـرياثُ             {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   ] ٣٨:حممد[
ق ِمن قَبِل الْفَتِح وقَاتلَ أُولَِئك أَعظَم درجـةً         السماواِت والْأَرِض لَا يستِوي ِمنكُم من أَنفَ      

                ـِبريلُـونَ خمعـا تِبم اللَّهى ونسالْح اللَّه دعا وكُللُوا وقَاتو دعب فَقُوا ِمنأَن الَِّذين ِمن {
وكَذَِلك ،والِْقتاِل الَِّذي هو الشجاعةُ   ، فَعلَّق الْأَمر ِبالِْإنفَاِق الَِّذي هو السخاءُ      ]١٠:احلديد[

انِفروا ِخفَافًا وِثقَالًا وجاِهدوا ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ِفـي        {:قَالَ اللَّه تعالَى ِفي غَيِر موِضعٍ     
 ]٤١:التوبة[} سِبيِل اللَِّه ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمونَ 

يبو    لَ ِمنخأَنَّ الْب اِئرِ نِفي قوله تعاىل  ، الْكَب: }        اللَّـه ماها آتلُونَ ِبمخبي الَِّذين نبسحلَا يو
ِمن فَضِلِه هو خيرا لَهم بلْ هو شر لَهم سيطَوقُونَ ما بِخلُوا ِبِه يوم الِْقيامِة وِللَِّه ِمـرياثُ                  

يا أَيهـا   { :وِفي قَوِلهِ .]١٨٠:آل عمران [} واِت والْأَرِض واللَّه ِبما تعملُونَ خِبري       السما
              ـنونَ عدصياِطِل واِس ِبالْبالَ النوأْكُلُونَ أَماِن لَيبهالراِر وبالْأَح ا ِمنوا ِإنَّ كَِثرينآم الَِّذين

ن يكِْنزونَ الذَّهب والِْفضةَ ولَا ينِفقُونها ِفي سِبيِل اللَِّه فَبشرهم ِبعذَاٍب أَِليٍم           سِبيِل اللَِّه والَِّذي  
يوم يحمى علَيها ِفي ناِر جهنم فَتكْوى ِبها ِجباههم وجنوبهم وظُهورهم هذَا مـا              ) ٣٤(

وكَذَِلك الْجبن ِفـي  .]٣٤،٣٥:التوبة[} )٣٥(وقُوا ما كُنتم تكِْنزونَ   كَنزتم ِلأَنفُِسكُم فَذُ  
ومن يولِِّهم يومِئٍذ دبره إلَّا متحرفًا ِلِقتاٍل أَو متحيزا إلَى ِفئٍَة فَقَـد بـاَء             { :ِمثِْل قوله تعاىل  

      و  منهج اهأْوماللَِّه و ٍب ِمنضِبغ   ِصريالْم ِبئْس {  ِفي قوله تعاىلو: }   ِئـٍذموي لِِّهمـوي نمو
                  ِبـئْسو مـنهج اهأْوماللَِّه و ٍب ِمنضاَء ِبغب ا ِإلَى ِفئٍَة فَقَدزيحتم اٍل أَوفًا ِلِقترحتِإلَّا م هربد

  ِصري١٦:األنفال[} الْم[.   ِفي الِْكت كَِثري وهةِ ونالسـلُ       ،اِب وـِه أَهلَيع فَـقـا اتِمم وهو



 ٥٧

لَا فَـاِرس   " :ويقُولُونَ" لَا طَعنةَ ولَا جفْنةَ     " :حتى إنهم يقُولُونَ ِفي الْأَمثَاِل الْعاميةِ     ،الْأَرِض
 "ولَا وجه الْعرِب ،الْخيِل

 موقف الناس من السخاء
رافْت لَِكنٍقوا ثَلَاثَ ِفرنه اسالن ق: 

ورأَوا ،فَلَم ينظُروا ِفي عاِقبِة الْمعادِ    :فَِريق غَلَب علَيِهم حب الْعلُو ِفي الْأَرِض والْفَسادِ       
ِج أَمـواٍل ِمـن غَيـِر       وقَد لَا يتأَتى الْعطَاُء إلَّا ِباسـِتخرا      ،أَنَّ السلْطَانَ لَا يقُوم إلَّا ِبعطَاءٍ     

لَا يمِكن أَنْ يتولَّى علَى الناِس إلَّا من يأْكُلُ         :فَصاروا نهاِبني وهاِبني وهؤلَاِء يقُولُونَ    ،ِحلِّها
         مطْعلَا يأْكُلُ والَِّذي لَا ي ِعيفلَّى الضوإذَا ت هفَِإن مطْعيو،  ِه الرلَيِخطَ عس  لُـوهزعاُء وسإنْ ،ؤ

وأَهملُوا الْآِجلَ ِمن دنيـاهم     ،وهؤلَاِء نظَروا ِفي عاِجِل دنياهم    ،لَم يضروه ِفي نفِْسِه وماِلهِ    
ِتِهمآِخرةِ     ،والْآِخرا وينِديئَةٌ ِفي الدةٌ راِقبع مهتاِقبا      ،فَعم ملْ لَهصحي إنْ لَم   مهتـاِقبع ِلحصي

 .ِمن توبٍة ونحِوها
   ِمن فوخ مهدِعن فَِريقالَى  وعظُلْـِم          ، اللَِّه ت ـا ِمـنقَِبيح هونِقدتعا يمع مهعنمي ِدينو

 :وِفعِل الْمحاِرِم،الْخلِْق
  اِجبو نسذَا حذَ    ، فَه عونَ مِقدتعي قَد لَِكنإلَّا     و ِتمةَ لَا تاسيأَنَّ الس ِلك     أُولَِئـك لُهفْعا يِبم 

امِ ِمنرطْلَقًا  ، الْحا مهنونَ ععنملٌ      ،فَيخب أَو نبج فُوِسِهما كَانَ ِفي نمبرلُـٍق     ،وخ  ِضيق أَو
    ِمن مهعا مإلَى م مضنينِ يا فِ  ، الدانيونَ أَحقَعاِجبٍ  فَيِك وري ت،     ِمن ِهملَيع رأَض كُهركُونُ تي

 الصد عن سـِبيِل     يكُونُ النهي عنه ِمنِ   ،أَو يقَعونَ ِفي النهِي عن واِجبٍ     ،بعِض الْمحرماتِ 
ولَـا يـِتم إلَّـا      ،ِلـك واِجب  وربما اعتقَـدوا أَنَّ إنكَـار ذَ      ،وقَد يكُونونَ متأَوِلني  ،اللَِّه

 الدنيا ولَا الـدين     وهؤلَاِء لَا تصلُح ِبِهم   ، الْخواِرج لْمسِلِمني كَما فَعلَتِ  فَيقَاِتلُونَ ا ،ِبالِْقتاِل
وقَد يعفَـى عـنهم   ،ياوبعض أُموِر الدن،لَِكن قَد يصلُح ِبِهم كَِثري ِمن أَنواِع الدينِ  ،الْكَاِملُ

ـ    ،ِفيما اجتهدوا ِفيِه فَأَخطَئُوا    قُص ـملَه فَرغيومهور،    ـونَ ِمـنكُوني قَدو   ـِرينسالْأَخ 
الَِّذين ضلَّ سعيهم ِفي الْحياِة الدنيا وهم يحسـبونَ أَنهـم يحِسـنونَ صـنعا               {،أَعمالًا

نه ولَا يرى أَ  ،ولَا يعِطي غَيره  ،وهِذِه طَِريقَةُ من لَا يأْخذُ ِلنفِْسهِ     ، ]١٠٤:الكهف[} )١٠٤(



 ٥٨

  ِمن اسالن أَلَّفتارِ  يالْفُجاِر وفْعٍ   ، الِْكبلَا ِبناٍل ولَا ِبم،       ِمـن مهلَّفَِة قُلُوبؤطَاَء الْمى أَنَّ إعريو
ِر ووِع الْجوِم نرحطَاِء الْمالْع. 

 :الْأَمةُ الْوسطُ:الْفَِريق الثَّاِلثُ 
  مهلُ  "  وٍد " أَهمحـةِ �ِديِن مامِم الِْقيوإلَى ي ِتِهماصخاِس وِة الناملَى عع هلَفَاؤخو، وهو

ـ    -إنفَاق الْماِل والْمناِفِع ِللناِس      سؤوا رِإنْ كَانـةِ    -اَء   واجـِب الْحسـلَاِح   ، ِبحإلَى ص
وِعفَّته ِفي نفِْسِه فَلَا يأْخذُ مـا لَـا      ،والدنيا الَِّتي يحتاج إلَيها الدين    ،وِلِإقَامِة الدينِ ،الْأَحواِل
ِحقُّهتساِن     ،يسالِْإحى وقْوالت نيونَ بعمجا   { فَي عم ونَ     ِإنَّ اللَّهِسنحم مه الَِّذينا وقَوات لَِّذين

ولَا يصلُح الدين والدنيا إلَّـا ِبهـِذِه        ، ولَا تِتم السياسةُ الديِنيةُ إلَّا ِبهذَا      ]١٢٨:النحل[} 
ا يأْكُلُ هو إلَّـا الْحلَـالَ       ولَ،وهذَا هو الَِّذي يطِْعم الناس ما يحتاجونَ ِمن طَعاِمهِ        .الطَِّريقَِة

الطَّيب،   كِْفيِه ِمنذَا يه لُونَ     ثُمالْأَوـِه وإلَي ـاجتحا يفَاِق أَقَلُّ مـذُ    ، الِْإنأْخفَـِإنَّ الَّـِذي ي
ِديـِنِهم مـا لَـا      ويصلُح ِبِه الناس ِفي     ،ما لَا تطْمع ِفي التعِفيفِ    ،تطْمع ِفيِه النفُوس  ،ِلنفِْسِه

عن عبيِد اللَِّه بِن    وِفي الصِحيح   ،فَِإنَّ الِْعفَّةَ مع الْقُدرِة تقَوي حرمةَ الدينِ      ،يصلُحونَ ِبالثَّاِني 
 -:فَقَالَ، أَرسلَ ِإلَيـهِ   أَنَّ ِهرقْلَ :أَنَّ أَبا سفْيانَ أَخبره   :أَخبره،أَنَّ عبد اللَِّه بن عباسٍ    ،عبِد اللَّهِ 

 ِبيِني النعالَِة « - �يا ِبالصنرأْمقَِة،يدالصفَاِف،والعلَِة،والص١١٣»و  
تعالَى أَوحى ِإلَى ِإبـراِهيم علَيـِه       ،بلَغِني أَنَّ اهللاَ  :يقُولُ،عن يوسف بِن أَسباطٍ    وِفي الْأَثَِر   

لَامِر«:السدئًاتيٍد شأَح ذُ ِمنأْخلَا تو اسِطي النعت كِليلًا ِلأَنخ كذْتخات ١١٤»ي ِلم. 
نِظريه ِفي الصـبِر    ،وبذْلُ الْمناِفعِ ،الَِّذي هو السخاءُ  ،والْعطَاِء، هذَا الَِّذي ذَكَرناه ِفي الرزقِ    

 . ودفْع الْمضار الَِّذي هو الشجاعةُ،والْغضِب
 :أقسام الغضب

وِقسم لَا يغضبونَ ِلنفُوِسِهم ولَا     ،ِقسم يغضبونَ ِلنفُوِسِهم وِلربِهم   : إنَّ الناس ثَلَاثَةُ أَقْسامٍ   
ِهمبالثَّاِلثُ ،ِلرطُ -وسالْو وهفِْسِه- ولَا ِلن بضغأَنْ ي : 

                                                 
  )٥٩٨٠)(٥/ ٨(صحيح البخاري  - ١١٣

 )٢٤٢/ ٨(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١١٤
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  ا ِفي الصكَم   ةَ ِحيحاِئشع نع،ولُ اِهللا     «:قَالَتسر برا ضـِدهِ      �مئًا قَـطُّ ِبيـيلَا ، شو
ِإلَّا ،فَينتِقم ِمن صاِحِبهِ  ،وما ِنيلَ ِمنه شيٌء قَطُّ    ،ِإلَّا أَنْ يجاِهد ِفي سِبيِل اهللاِ     ،ولَا خاِدما ،امرأَةً

 .١١٥»فَينتِقم ِللَِّه عز وجلَّ،اِهللاأَنْ ينتهك شيٌء ِمن محاِرِم 
شـر  ،فَهذَا الِْقسـم الراِبع   ،أَو يأْخذُ ِلنفِْسِه ولَا يعِطي غَيره     ،فَأَما من يغضب ِلنفِْسِه لَا ِلربهِ     

 :لَا يصلُح ِبِهم ِدين ولَا دنيا،الْخلِْق
   أَر اِلِحنيا أَنَّ الصِة الْكَاِملَـةِ  كَماسيالس ابكُـوا     ،برتـاِت واِجبوا ِبالْوقَـام الَّـِذين مه

ولَا يأْخـذُونَ إلَّـا مـا أُِبـيح     ،وهم الَِّذين يعطُونَ ما يصِلح الدين ِبعطَاِئـهِ      ،الْمحرماِت
ملَه،    هاِرمحم ِهكَتتإذَا اُن ِهمبونَ ِلربضغيو   ظُوِظِهمح نفُونَ ععيـوِل    ، وسر لَاقذَا أَخهو
فَلْيجتِهد ،كَانَ أَفْضـلَ  ،وكُلَّما كَانَ إلَيها أَقْرب   ،ِفي بذِْلِه ودفِْعِه وِهي أَكْملُ الْأُمورِ     �اللَِّه  

ذَِلك ِمن قُصوِرِه أَو تقِْصـِريِه بعـد أَنْ         ويستغِفر اللَّه بعد    ،الْمسِلم ِفي الْقُرِب إلَيها ِبجهدٍ    
      الَى ِبِه معت ثَ اللَّهعا بالَ مكَم ِرفعا يدمح�يِنِمنِل اللَّـِه  ، الدذَا ِفي قَوفَه-  هانحـبس 

ذَا حكَمـتم بـين النـاِس أَنْ        ِإنَّ اللَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها وإِ        { :وتعالَى
 واَللَّه  ]٥٨:النساء[} تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا بِصريا             

لَمأَع. 
 

 ������������ 
 
 
 

                                                 
 ) ٢٣٢٨ (- ٧٩)١٨١٤/ ٤(صحيح مسلم  - ١١٥
استثناء منقطع معناه لكن إذا انتهكت حرمـة اهللا         ) إال أن ينتهك  (أي أصيب بأذى من قول أو فعل        ) نيل منه (ش   [ 

 ] هللا تعاىل وانتقم ممن ارتكب ذلك وانتهاك حرمته تعاىل هو ارتكاب ما حرمهانتصر
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 .حدود اللَِّه وحقُوقُه وِفيِه ثَماِنيةُ فُصوٍل : الْأَولُالقسم.قمسان وِفيِه 
 .الْحدود والْحقُوق الَِّتي ِلآدِمي معيٍن وِفيِه ثَماِنيةُ فُصوٍل: الثَّاِنيالقسم

 سمى حدود اهللا الْحدود والْحقُوق الَِّتي لَيست ِلقَوٍم معيِنني وت:القسم الْأَولُ
 : وِفيِه ثَماِنيةُ فُصوٍل

 أَمِثلَةٌ ِمن ِتلْك الْحدوِد والْحقُوِق،وواِجب الْولَاِة نحوها-الْفَصلُ الْأَولُ 
 عقُوبةُ الْمحاِرِبني وقُطَّاِع الطُّرِق -الْفَصلُ الثَّاِني 

 إذَا طَلَب السلْطَانُ الْمحارِبني وقُطَّـاع الطَِّريـِق         واِجب الْمسِلِمني -الْفَصلُ الثَّاِلثُ   
 فَامتنعوا علَيِه

 اِبعلُ الرِرقَِة -الْفَصالس دح 
 اِمسلُ الْخا -الْفَصنالز دح 
 اِدسلُ السِر -الْفَصمِب الْخرش دح 
 اِبعلُ الساِصي الَِّتي لَ-الْفَصعالْم ِعيرالش دانُ الْحيبو رقَدم دا حِفيه سي 
 لُ الثَّاِمنالُ الْفَاِصلُ-الْفَصالْكُفَّاِر الِْقت ادِجه 
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لَّه يأْمركُم أَنْ تؤدوا الْأَماناِت ِإلَى أَهِلها وِإذَا حكَمتم بين الناِس أَنْ            ِإنَّ ال {:وأَما قوله تعاىل  
فَـِإنَّ  ] ٥٨:النساء[} تحكُموا ِبالْعدِل ِإنَّ اللَّه ِنِعما يِعظُكُم ِبِه ِإنَّ اللَّه كَانَ سِميعا بِصريا             

 .ونُ ِفي الْحدوِد والْحقُوِقيكُ،الْحكْم بين الناِس
 : وهما ِقسماِن

 : حدود اهللا وحقوق اهللا-١
الْحدود والْحقُوق الَِّتي لَيست ِلقَـوٍم معيـِنني بـلْ منفَعتهـا ِلمطْلَـِق              : فَالِْقسم الْأَول 

ِلِمنيسالْم،  مهٍع ِمنون أَو.  إلَي اجتحم مكُلُّهاواللَّهِ  ،ه وددى حمستاللَّهِ ،و قُوقحِمثْلَ:و:  ـدح
والْوقُوِف ،الْحكِْم ِفي الْأُموِر السـلْطَاِنيةِ    :وِمثْلَ،والزناِة ونحِوِهم ،والسراِق،قُطَّاِع الطَِّريقِ 

دخلَ :قَالَ،عن أَِبي الْبختِري  ف،وِر الِْولَاياتِ فَهِذِه ِمن أَهم أُم   ،والْوصايا الَِّتي لَيست ِلمعينٍ   
لَا حكْم ِإلَّـا    :فَقَالَ عِلي ،لَا حكْم ِإلَّا ِللَّهِ   :لَا حكْم ِإلَّا ِللَِّه ثُم قَالَ آخر      :رجلٌ الْمسِجد فَقَالَ  

       الَِّذين كِخفَّنتسلَا يو قاللَِّه ح دعلَـاِء؟            ِللَِّه ِإنَّ وؤقُـولُ هـا يونَ مرـدا تونَ فَموِقنلَا ي 
هـذَا الْبـر قَـد    :قَـالُوا ،ِإنه لَا يصِلحكُم ِإلَّا أَِمري بر أَو فَاِجر  ،أَيها الناس ،لَا ِإمارةَ :يقُولُونَ
اهفْنرالُ الْفَاِجِر؟ فَقَالَ   ،عا بفَم:  ميو ِمنؤلُ الْممعلَ  ،ِلي ِللْفَـاِجرِ  يالْأَج لِّغُ اللَّـهبيو،  نـأْمتو
لُكُمبس، اقُكُموأَس قُومتو،         أَو الْقَِوي ِمن ِعيفذُ الضخؤيو كُمودع داهجيو كُمؤفَي مقَسيو

 ١١٦.ِمن الشِديِد ِمنكُم:قَالَ
يا أَِمري  :قَالُوا" لَا يصِلح الناس ِإلَّا أَِمري بر أَو فَاِجر         " :ي طَاِلبٍ قَالَ عِلي بن أَبِ   :عن لَيٍث قَالَ  

ِمِننيؤِبالْفَاِجِر؟ قَـالَ     ،الْم ففَكَي رذَا الْبـلَّ ِبـِه            " :هجو ـزاُهللا ع نمـؤي ِإنَّ الْفَـاِجر
ويعبد اَهللا ِفيِه   ،ويحج ِبِه الْبيت  ،وتقَام ِبِه الْحدود  ، الْفَيءَ ويجِبي ِبهِ ،ويجاِهد ِبِه الْعدو  ،السبلَ

 لُهأَج هأِْتيى يتا حآِمن ِلمس١١٧"الْم 
                                                 

 حسن موقوف ) ٣٧٩٣١)(٥٦٢/ ٧(مصنف ابن أيب شيبة  - ١١٦
 حسن لغريه) ٧١٠٢)(١٥/ ١٠(شعب اإلميان  - ١١٧
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  اقحأَِبي ِإس نقَالَ،وع:    ِليةَ قَالَ عوِريرالْح تكَما حقُولُونَ؟ قَالَ  :لَما يقُولُونَ:مي:  كْملَا ح
ولَا بد ِللناِس ِمـن     ،لَا ِإمارةَ :ولَِكنهم يقُولُونَ ،وِفي الْأَرِض حكَّام  ،الْحكْم ِللَّهِ " :قَالَ،ا ِللَّهِ ِإلَّ

ِمنؤا الْملُ ِفيهمعٍة يارِإم،الْكَاِفرو ا الْفَاِجرِفيه ِتعمتسيلَ ،وا الْأَجِفيه لُغُ اللَّهبي١١٨"و 
فَِزع النـاس   ،لَما أَنكَر الناس ِسريةَ الْوِليِد بِن عقْبةَ بِن أَِبي معيطٍ         :ر بِن حبيٍش قَالَ   وعن زِ 

اصِبروا؛ فَِإنَّ جور ِإماٍم خمِسـني      :فَقَالَ لَهم عبد اِهللا بن مسعودٍ     ،ِإلَى عبِد اِهللا بِن مسعودٍ    
لَا بد ِللناِس ِمن ِإمارٍة     «: يقُولُ �وذَِلك أَني سِمعت رسولَ اِهللا      ،ن هرِج شهرٍ  عاما خير مِ  

وأَما الْفَـاِجرةُ   ،ويقْسم بينكُم فَيؤكُم ِبالسـِويةِ    ،فَأَما الْبرةُ فَتعِدلُ ِفي الْقَسمِ    ،برٍة أَو فَاِجرةٍ  
 لَى ِفيهتبفَي ِمنؤِج،ا الْمرالْه ِمن ريةُ خةُ الْفَاِجرارالِْإمولَ اِهللا:ِقيلَ،» وسا ر؟   ،يجـرـا الْهمو

 ١١٩»الْقَتلُ والْكَِذب«:قَالَ
      هنثُ عحلَاِة الْبلَى الْوع ِجبي مذَا الِْقسهو،       ت كَذَِلكٍد ِبِه وى أَحوعِر دغَي ِمن هتِإقَامو  قَـام

 اختلَفُـوا ِفـي قَطْـِع يـِد     وِإنْ كَانَ  الْفُقَهاُء قَـدِ ،ِمن غَيِر دعوى أَحٍد ِبهِ ،الشهادةُ ِفيهِ 
هلْ يفْتِقر إلَى مطَالَبِة الْمسروِق ِبماِلِه ؟ علَـى قَـولَيِن ِفـي مـذْهِب أَحمـد                 :الساِرِق
وقَد اشـترطَ بعضـهم     ،قُونَ علَى أَنه لَا يحتاج إلَى مطَالَبِة الْمسـروقِ        لَِكنهم يتفِ ،وغَيِرِه

 .ِلئَلَّا يكُونَ ِللساِرِق ِفيِه شبهةٌ،الْمطَالَبةَ ِبالْماِل
تعِطيلُـه لَـا    ولَـا يِحـلُّ     ،والضِعيِف،والْوِضيِع،وهذَا الِْقسم يِجب إقَامته علَى الشِريفِ     

 :ولَا تِحلُّ الشفَاعةُ ِفيِه،ولَا ِبهِديٍة ولَا ِبغيِرِهما،ِبشفَاعٍة
    ِلذَِلك طَّلَهع نمِتِه      - ولَى إقَامع قَاِدر وهـاِس          - والنلَاِئكَـِة والْمـةُ اللَّـِه ونِه لَعلَيفَع 

ِعنيممِ   ،أَج لُ اللَّهقْبلَا يلًا   ودلَا عفًا ورص ها قَِليلًا      ،نناِت اللَِّه ثَمى ِبآيرتاش نِمم وهو  .وى أَبور
سِمعت :فَقَالَ،جلَسنا ِلعبِد اللَِّه بِن عمر فَخرج ِإلَينا فَجلَس       :قَالَ،عن يحيى بِن راِشدٍ   داود  

ومن ،فَقَد ضاد اللَّـه   ،ت شفَاعته دونَ حد ِمن حدوِد اللَّهِ      من حالَ «: يقُولُ �رسولَ اللَِّه   

                                                 
 صحيح ) ١٨٦٥٤)(١٤٩/ ١٠(مصنف عبد الرزاق الصنعاين  - ١١٨
وهـذه  ، ذكر احلديث بنص غـري معـروف         – حسن لغريه )  ١٠٢١٠)(١٣٢/ ١٠(املعجم الكبري للطرباين     - ١١٩

 .األحاديث سقتها مجيعا لتأكيد املعىن املراد 
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    هلَمعي وهاِطٍل وِفي ب ماصخ،       هنع ِزعنى يتِط اللَِّه حخلْ ِفي سزي ا     ،لَمِمٍن مؤقَالَ ِفي م نمو
تاِل حبغَةَ الْخدر اللَّه هكَنِفيِه أَس سا قَالَلَيِمم جرخ١٢٠»ى ي 

   ِبيالن اءَ  � فَذَكَرمصالْخاَء ودهالشو كَّامِن      ،الْحيِحيحِفي الصكِْم وكَانُ الْحلَاِء أَرؤهو نع
ومـن  :فَقَالُوا،قَتأَنَّ قُريشا أَهمهم شأْنُ املَرأَِة املَخزوِميِة الَِّتي سر       ،عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها   
ِحب رسوِل اللَّـِه    ،ومن يجتِرئ علَيِه ِإلَّا أُسامةُ بن زيدٍ      :؟ فَقَالُوا �يكَلِّم ِفيها رسولَ اللَِّه     

ثُم قَـام   ،أَتشفَع ِفي حـد ِمـن حـدوِد اللَّـهِ         " :�فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ، فَكَلَّمه أُسامةُ  �
وِإذَا ،أَنهم كَانوا ِإذَا سرق ِفيِهم الشِريف تركُوه      ،ِإنما أَهلَك الَِّذين قَبلَكُم   :ثُم قَالَ ،ختطَبفَا

     ِه احلَدلَيوا عأَقَام ِعيفالض ِفيِهم قرس،         تلَقَطَع قَترٍد سمحم تةَ ِبنأَنَّ فَاِطم اللَِّه لَو مايو
ا يه١٢١"د 

بنو مخزوٍم وبنـو عبـِد      :فَِإنَّ أَشرف بيٍت كَانَ ِفي قُريٍش بطْنانِ      ، فَِفي هِذِه الِْقصِة ِعبرةٌ   
علَى قَوِل الْعلَماِء أَو    ،مناٍف فَلَما وجب علَى هِذِه الْقَطْع ِبسِرقَِتها الَِّتي ِهي جحود الْعاِريةِ          

ى   سرِذِه    -ِرقٍَة أُخِر هغَي -   ِرينِل آخلَى قَوع ،  تكَانو )  اِئلِ  ) ِمنـِر الْقَبِف  ،أَكْبـرأَشو
فَأَنكَر علَيِه دخولَـه    �غَِضب رسولُ اللَِّه    ،أُسامةُ�وشفَع ِفيها ِحب رسوِل اللَِّه      ،الْبيوِت

  اللَّه همرا حا  ،ِفيم  وهو      الَِمنيـاِء الْعِة ِنسديثْلَ ِبسالْم برض وِد ثُمدةُ ِفي الْحفَاعلش،  قَـدو
 ذَِلك ِمن ا اللَّهأَهرفَقَالَ-ب :»قَترٍد سمحم تةَ ِبنأَنَّ فَاِطم ا،لَوهدي تلَقَطَع«. 

                                                 
 صحيح  ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(سنن أيب داود  - ١٢٠

     اماِإلم لَغَ ذَِلكأَنْ ب دعذَا بهامِ   ،ولُوِغ اِإلملَ با قَبفَأَم،     ةٌ ِحفْظًا ِللساِئزا جةَ ِفيهفَاعهِ فَِإنَّ الشلَيِر عت،    ذِْنِبنيلَى الْمع رتفَِإنَّ الس
يشفَع ِفي الْحد ما لَم يبلُِغ      :وقَالَ أَحمد ،وهو مذْهب اَألوزاِعي  ،وابِن عباسٍ ،رِوي ذَِلك عِن الزبير بِن الْعوامِ     ،مندوب ِإلَيهِ 

 )٣٢٩/ ١٠(شرح السنة للبغوي .السلْطَانَ

 )١٦٨٨ (- ٨)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٤٧٥)(١٧٥/ ٤(صحيح البخاري  - ١٢١
نسبة إىل بين خمزوم وامسها فاطمـة بنـت         ) املخزومية(.حاهلا وأمرها .) .شأن(.أحزم وأثار اهتمامهم  ) أمههم(ش[ 

فرضـه اهللا تعـاىل     تتوسل أن ال يقام حد      ) أتشفع يف حد  (.حمبوب) حب(.األسود وكانت سرقت حليا يوم فتح مكة      
من ليس  ) الضعيف(.الذي له شأن يف قومه بسبب مال أو نسب أو عشرية          ) الشريف(.واحلد عقوبة مقدرة من املشرع    

 لفظ من ألفاظ القسم أصلها وأمين) وامي اهللا(.له عشرية أو وجاهة يف قومه
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    ِوير قَدةَ واِئشع نع،   ِبيأَنَّ الن�:»أَةٍ  قَطَعرام دةُ »  ياِئشع قَالَت:     ـدعـأِْتي بت تكَانو
ذَِلك، ِبيا ِإلَى النهتاجح فَعفَأَر�،تابا،فَتهتبوت تنسح١٢٢"و. 

 ِوير ةِ       : فَقَدنإلَى الْج هدي هقَتبس ابإذَا ت اِرقأَنَّ الس،      ـدي هقَتـبس بتي ِإنْ لَمإلَـى   و ه
 .١٢٣الناِر

لَِقي رجلًا قَد   ،أَنَّ الزبير بن الْعوامِ   ،عن رِبيعةَ بِن أَِبي عبِد الرحمنِ     وروى ماِلك ِفي الْموطَِّإ     
لَا حتـى   :فَقَالَ.هفَشفَع لَه الزبير ِليرِسلَ   .وهو يِريد أَنْ يذْهب ِبِه ِإلَى السلْطَانِ      .أَخذَ ساِرقًا 

  ١٢٤»ِإذَا بلَغت ِبِه السلْطَانَ فَلَعن اللَّه الشـاِفع والْمشـفِّع         «:فَقَالَ الزبير .أَبلُغَ ِبِه السلْطَانَ  
 .يعِني الَِّذي يقْبلُ الشفَاعةَ 

 ١٢٥.»لَا يِحلُّ ِلأَحٍد أَنْ يعفُو عنهافَ،ِإذَا بلَغِت الْحدود السلْطَانَ«:وعِن الزهِري قَالَ
كُنت ناِئما ِفي الْمسِجِد علَي خِميصـةٌ ِلـي ثَمـن ثَلَـاِثني             :قَالَ،عن صفْوانَ بِن أُميةَ   

مر ِبـِه   فَـأَ ،�فَأُِتي ِبِه رسـولُ اللَّـِه       ،فَأُِخذَ الرجلُ ،فَجاَء رجلٌ فَاختلَسها ِمني   ،ِدرهما
قْطَعقَالَ،ِلي:هتيفَأَت،ا    :فَقُلْتمهِدر ِل ثَلَاِثنيأَج ِمن هقْطَعا؟ قَالَ    ،أَتهنثَم ِسئُهأُنو ها أَِبيعلَّا «:أَنفَه

 ١٢٦رواه أَهلُ السنِن» كَانَ هذَا قَبلَ أَنْ تأِْتيِني ِبِه
فَأَما بعد أَنْ رِفع إلَي فَلَـا يجـوز         ،ه قَبلَ أَنْ تأِْتيِني ِبِه لَكَانَ     أَنك لَو عفَوت عن   � يعِني  

 دِطيلُ الْحعفْوٍ ،تةٍ ،لَا ِبعفَاعلَا ِبشو،     ِر ذَِلكلَا  غَيٍة ولَا ِبِهباُء    ،ولَمالْع فَقذَا اتِلهو-   لَما أَعِفيم 
إذَا رِفعوا إلَى وِلي الْأَمِر ثُم تابوا بعد ذَِلك لَم يسـقُطْ            ،ص ونحوهما أَنَّ قَاِطع الطَِّريِق واللِّ   

 مهنع دوا  ،الْحابِإنْ تو هتإقَام ِجبلْ تةً   .بكَفَّـار ـدِة كَانَ الْحبوِفي الت اِدِقنيوا صفَِإذَا كَان
ملَه،   مهِكينمكَانَ تو- ِة     وبوالت اممت ا     -ذَِلكِلهقُوِق إلَى أَهالْح دِزلَِة رنِبم ،   ِمـن ِكنيمالت

                                                 
 )١٦٨٨ (- ٩)١٣١٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٠٠)(١٦٢/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٢
 ده  مل أج- ١٢٣

 حسن لغريه ) ٣٤٦٧)(٢٨٣/ ٤(وسنن الدارقطين  ) ٢٩)(٨٣٥/ ٢(موطأ مالك ت عبد الباقي  - ١٢٤
  زيادة مين-صحيح مقطوع  ) ١٣٨٠٧)(٤٤٠/ ٧(مصنف عبد الرزاق الصنعاين  - ١٢٥
 ٤٨٧٩)(٦٨/ ٨(وسنن النسائي    ) ٢٥٩٥)(٨٦٥/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٤٣٩٤)(١٣٨/ ٤(سنن أيب داود     - ١٢٦
 صحيح ) 
أي لو تركته قبل إحضاره     ) فهال قبل أن تأتيين به    (.أي ما قصدت بإحضاره عندك أن تقطع يده       ) مل أرد هذا   (-ش   [

 .]عندي لنفعه ذلك وأما بعد ذلك فاحلق للشرع ال لك
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من يشـفَع شـفَاعةً     {  وأَصلُ هذَا ِفي قوله تعاىل    ،ِفي حقُوِق الْآدِميني  ،اسِتيفَاِء الِْقصاصِ 
عةً سيئَةً يكُن لَه ِكفْلٌ ِمنها وكَانَ اللَّه علَـى          حسنةً يكُن لَه نِصيب ِمنها ومن يشفَع شفَا       

بعد أَنْ  ،فَِإنَّ الشفَاعةَ إعانةُ الطَّاِلِب حتى تِصري معه شفْعا       .]٨٥:النساء[} كُلِّ شيٍء مِقيتا    
وِإنْ أَعانه علَى إثٍْم وعـدواٍن      ،سنةًكَانت شفَاعةً ح  ،فَِإنْ أَعانه علَى ِبر وتقْوى    ،كَانَ ِوترا 

 .كَانت شفَاعةً سيئَةً
وِإنْ كَانوا كَاِذِبني فَِإنَّ اللَّـه لَـا يهـِدي كَيـد            ،والِْإثْم ما نِهيت عنه   ،والِْبر ما أُِمرت ِبهِ   

اِئِننيالَى  .الْخعقَالَ ت قَداُء الَّ  { :وزا جمِض        ِإننَ ِفي الْـأَروعسيو ولَهسرو ونَ اللَّهاِربحي ِذين
                ِض ذَِلكالْأَر ا ِمنفَوني ِخلَاٍف أَو ِمن ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادفَس

       ِة عِفي الْآِخر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه   ِظيمع ـِل أَنْ        ) ٣٣(ذَابقَب وا ِمـنابت ِإلَّا الَِّذين
        ِحيمر غَفُور وا أَنَّ اللَّهلَمفَاع ِهملَيوا عقِْدر٣٣،٣٤:املائدة[} )٣٤(ت[    ـاِئِبنيى التثْنتفَاس 

ـ         ،قَبلَ الْقُدرِة علَيِهم  فَقَطْ     ـِه بلَيِة عرالْقُـد ـدعب اِئـبـِه     ،اٍقفَالتلَيع ـبجو نِفيم
دوِم،الْحموِم،ِللْعفْهالْمِليِل،وعالتةِ     .ونيِبالْب تثَب ذَا إذَا كَانَ قَدارٍ   ،ها إذَا كَانَ ِبِإقْرـاَء  ،فَأَمجو

أَنـه  :ظَاِهر مذْهِب أَحمدو.فَهذَا ِفيِه ِنزاع مذْكُور ِفي غَيِر هذَا الْموِضعِ ،مِقرا ِبالذَّنِب تاِئبا  
وِإنْ ،بلْ إنْ طَلَب إقَامةَ الْحـد علَيـِه أُِقـيم         ،لَا تِجب إقَامةُ الْحد ِفي ِمثِْل هِذِه الصورةِ       

بذَه،   دِه حلَيع قَمي اِلٍك        .لَمِن ماِعِز بِديِث ملُ حمذَا حلَى هعةَ    وريرأَِبي ه ناَء :قَالَعج
ثُم جاَءه ِمـن ِشـقِِّه      ،فَأَعرض عنه ،ِإني قَد زنيت  :فَقَالَ،�ماِعز الْأَسلَِمي ِإلَى رسوِل اللَِّه      

جـد  فَلَما و ،فَأَمر ِبِه أَنْ يرجم   ،فَجاَءه أَربع مراتٍ  ،فَأَعرض عنه ،ِإني قَد زنيت  :فَقَالَ،الْآخِر
   دتشي ِة فَرارالِْحج سوِل اللَِّه     ،مسِلر هاروا ِفرةُ   �فَذَكَرارالِْحج هتسم ـولُ   ، ِحنيسفَقَالَ ر

 ١٢٧»فَهلَّا تركْتموه«:�اللَِّه 
يا رسولَ  :جلٌ فَقَالَ  فَجاَءه ر  �كُنت ِعند النِبي    :قَالَ،عن أَنِس بِن ماِلٍك رِضي اللَّه عنه      و 

فَصـلَّى مـع    ،وحضرِت الصالَةُ :قَالَ،ولَم يسأَلْه عنه  :قَالَ،ِإني أَصبت حدا فَأَِقمه علَي    ،اللَِّه
  ِبيالن�،    ِبيى النا قَضالَةَ �فَلَملُ فَقَالَ   ، الصجِه الرِإلَي ولَ اللَّـهِ   :قَامسا ري،ِإن   تـبي أَص

                                                 
 صحيح ) ٤٤٣٩)(٢٨٧/ ١٠( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٢٧
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فَِإنَّ اللَّه قَد غَفَـر     " :قَالَ،نعم:قَالَ» أَلَيس قَد صلَّيت معنا   «:قَالَ،فَأَِقم ِفي ِكتاب اللَّهِ   ،حدا
كبذَن قَالَ،لَك أَو: كد١٢٨"ح رآثَاٍر أُخ عم. 

تعـافُّوا  «: قَـالَ  �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،ِن الْعاصِ عن عبِد اللَِّه بِن عمِرو ب     وِفي سنِن أَِبي داود     
كُمنيا بِفيم وددالْح،بجو فَقَد دح ِني ِمنلَغا ب١٢٩»فَم.  

      هاجِن مابو اِئيسِن الننِفي سةَ قَالَ    وريرأَِبي ه نولُ اِهللا    :عسلُ ِبِه ِفي    «:�قَالَ رمعي دح
 .١٣٠» خير ِلأَهِل الْأَرِض ِمن أَنْ يمطَروا ثَلَاِثني صباحاالْأَرِض

    ِلن ببس اِصيعذَا ِلأَنَّ الْمهو   ِف ِمنوالْخِق وزقِْص الر ودالْع ،      ـابـِه الِْكتلَيلُّ عدا يكَم
فَحصلَ الرزق  ،نقَصت معِصيةُ اللَِّه تعالَى   ظَهرت طَاعةُ اللَِّه و   ،فَِإذَا أُِقيمت الْحدود  .والسنةُ

 رصالنو. 
 :لتعطيل احلدود حترمي أخذ املال

    ذَ ِمنخؤأَنْ ي وزجلَا يو             ـِوِهمحن قَاِطِع الطَِّريـِق أَو اِرِب أَوالش اِرِق أَوالس اِني أَوالز 
 :يِت الْماِل ولَا ِلغيِرِهتعطَّلُ ِبِه الْحدود لَا ِلب،مالٌ

فَقَد جمـع  ،وِإذَا فَعلَ وِلي الْأَمِر ذَِلك    ، وهذَا  الْمالُ الْمأْخوذُ ِلتعِطيِل الْحد سحت خِبيثٌ       
ـ   .والثَّاِني أَكْلُ السحتِ  ،تعِطيلُ الْحد :أَحدهما.فَساديِن عِظيمينِ  ب وفَعـلَ   فَتـرك الْواِج

لَولَا ينهاهم الرباِنيونَ والْأَحبار عن قَوِلِهم الِْإثْم وأَكِْلِهـم السـحت         {:الْمحرم قَالَ تعالَى  
سـماعونَ ِللْكَـِذِب   {:وقَالَ تعالَى عن الْيهـودِ .]٦٣:املائدة[} لَِبئْس ما كَانوا يصنعونَ 

نَ ِللسحِت فَِإنْ جاُءوك فَاحكُم بينهم أَو أَعِرض عنهم وِإنْ تعـِرض عـنهم فَلَـن                أَكَّالُو
                قِْسـِطنيالْم ِحـبي ـِط ِإنَّ اللَّـهِبالِْقس مهنيب كُمفَاح تكَمِإنْ حئًا ويش وكرضي) {

وتسـمى  ، الرشوِة الَِّتي تسـمى الِْبرِطيلَ     نَ السحت ِمن  انوا يأْكُلُو ِلأَنهم كَ .]٤٢:املائدة[
احتاج أَنْ يسمع الْكَِذب ِمن شهادِة      ،ومتى أَكَلَ السحت وِلي الْأَمرِ    ،أَحيانا الْهِديةَ وغَيرها  

                                                 
 ) ٢٧٦٤ (- ٤٤)٢١١٧/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٦٨٢٣)(١٦٦/ ٨(صحيح البخاري  - ١٢٨

إمث الذنب الذي يوجب    ) حدك(.أي حكم كتاب اهللا تعاىل    ) كتاب اهللا (.فعلت فعال يوجب احلد   ) أصبت حدا (ش[ - 
 ]احلد
 صحيح )  ٤٨٨٦)(٧٠/ ٨(وسنن النسائي  ) ٤٣٧٦)(١٣٣/ ٤(سنن أيب داود  - ١٢٩

 حسن ) ٢٥٣٨)(٨٤٨/ ٢(وسنن ابن ماجه  ) ٧٣٥٠)(١٩/ ٧(السنن الكربى للنسائي  - ١٣٠
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 الراِشـي  �لَعـن رسـولُ اللَّـِه    «:قَالَ،مٍروجاء عن عبِد اللَِّه بِن ع     وقَد  .الزوِر وغَيِرها 
  .١٣١رواه أَهلُ السنِن» والْمرتِشي

أَنَّ رجلَيِن اختصما ِإلَـى     :أَنهما أَخبراه ،وزيِد بِن خاِلدٍ  ،عن أَِبي هريرةَ    وِفي الصِحيحيِن   
أَجلْ يـا   :وهو أَفْقَههما ،وقَالَ اآلخر ،قِْض بيننا ِبِكتاِب اللَّهِ   ا:فَقَالَ أَحدهما ،�رسوِل اللَِّه   
ِإنَّ ابِني كَـانَ    :قَالَ» تكَلَّم«:قَالَ،فَاقِْض بيننا ِبِكتاِب اللَِّه وأْذَنْ ِلي أَنْ أَتكَلَّم       ،رسولَ اللَّهِ 

فَأَخبروِني أَنَّ علَى ابِنـي     ، زنى ِبامرأَِتهِ  -َألِجري  والعِسيف ا : قَالَ ماِلك  -عِسيفًا علَى هذَا    
مجٍة ِلي     ،الراِريجاٍة وِبِمائَِة ش هِمن تيدلَ الِعلْمِ    ،فَافْتأَه أَلْتي سِإن لَى    ،ثُما عوِني أَنَّ مربفَأَخ

أَما والَّـِذي   «:�فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ، علَى امرأَِتهِ  وِإنما الرجم ،ابِني جلْد ِمائٍَة وتغِريب عامٍ    
وجلَد ابنه ِمائَةً   » أَما غَنمك وجاِريتك فَرد علَيك    ،نفِْسي ِبيِدِه لَأَقِْضين بينكُما ِبِكتاِب اللَّهِ     

فَاعترفَـت  ،فَِإِن اعترفَـت رجمها   ،ِتي امرأَةَ اآلخرِ  وأُِمر أُنيس اَألسلَِمي أَنْ يأْ    ،وغَربه عاما 
 ١٣٢"فَرجمها 

أَمر النِبـي   ،ِلدفِْع الْحـد عنـه    ؛  الْمذِْنِب هذَا الْمالَ     أَنه لَما بذَلَ عنِ   ،يِثفَِفي هذَا الْحدِ  
 الْمجاِهِدين  ِمن: الْمالَ ِللْمسِلِمني  ولَم يأْخذِ ،ِة الْحد اموأَمر ِبِإقَ ،ِبدفِْع الْماِل إلَى صاِحِبهِ   �

 ِرِهمغَياِء والْفُقَرذُ        .وخؤاٍل يِبم دِطيلَ الْحعلَى أَنَّ تونَ عِلمسالْم عمأَج قَدـِرِه لَـا     ،وغَي أَو
وزجلَـــى ،يـــوا ععمأَجوذَ ِمـــوـــأْخـــالَ الْمأَنَّ الْماِنينـــاِرِق ، الزالسو

مالٌ سـحت  ،وقَاِطِع الطَِّريـِق ونحـِو ذَِلـك ِلتعِطيـِل الْحـد      ،والْمحاِرِب،والشاِرِب
وهـذَا  ،إنما هو تعِطيلُ الْحد ِبماٍل أَو جاٍه،وكَِثريا ِمما يوِجد ِمن فَساِد أُموِر الناسِ   .خِبيثٌ
 الْـأَعراِب   ي والْقُـرى والْأَمصـاِر ِمـن      بِر الْأَسباِب الَِّتي ِهي فَساد أَهِل الْبـوادِ       ِمن أَكْ 

وأَهِل الْحاِضرِة ِمن رؤسـاِء     ،ويمٍن،والْفَلَّاِحني وأَهِل الْأَهواِء كَقَيسٍ   ،والْأَكْراِد،والتركُماِن
  و اِنِهميأَعاِس والناِئِهمفُقَر،   ِدِهمنجو ِهميمقَدماِس واِء النرأُمـِة      ،ومرـقُوِط حس ببس وهو

تلِّيالْمو،  ِرِه ِمنقُوِط قَدسِرهِ ، الْقُلُوبِ وِحلَاِل أَمانو،       ـدِطيِل حعلَى تطَلَ عربتى وشتفَِإذَا ار
                                                 

/ ٣(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٢٣١٣)(٧٧٥/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٥٨٠)(٣٠٠/ ٣(أيب داود   سنن   - ١٣١
 صحيح )  ١٣٣٦)(٦١٤

  )١٦٩٧ (-) ١٣٢٤/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٦٣٣)(١٢٩/ ٨(صحيح البخاري  - ١٣٢
 ]نعم واستعماهلا يف التصديق أفضل من استعمال نعم) أجل(ش  [ 
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    دح ِقيمأَنْ ي هفْسن فَتعض را آخ،    وِننيلْعوِد الْمهِس الْيِجن ِمن ارصو.    ـوِطيِل هلُ الِْبرأَصو
 التكَلُِّم ِبالْحق كَما يلِْقمه     ها تلْقُم الْمرتِشي عنِ   ِلأَن؛ سميت ِبِه الرشوةُ    ،الْحجر الْمستِطيلُ 

ِإذَا دخلَِت الرشوةُ ِمـن الْبـاِب       :عِن الْحسِن قَالَ  ي الْأَثَِر   كَما قَد جاَء فِ   ،الْحجر الطَِّويلُ 
 .١٣٣"خرجِت الْأَمانةُ ِمن الْكَوِة 

      لَى ذَِلكلَِة عوالًا ِللدذَ مإذَا أَخ كَذَِلكاتِ    ، وأِْديبى التمسِت الَِّذي يحى أَنَّ   .ِمثْلَ السرأَلَا ت
ثُم جاُءوا إلَى وِلي الْأَمِر فَقَـادوا إلَيـِه خيلًـا           ،مفِْسِدين أَخذُوا ِلبعِض الناسِ   الْأَعراب الْ 

    ذَِلك رغَي أَو ا لَههونمقَدادِ     ،يِفـي الْفَس مهعى طَمقْوي فـِة      ،كَيـةُ الِْولَايمرح كَِسـرنتو
إذَا أُِخـذَ   ،وكَذَِلك شاِرب الْخمـرِ   ،وكَذَِلك الْفَلَّاحونَ وغَيرهم  .ةُوتفْسد الرِعي ،والسلْطَنِة

فَيأْخذَها ،فَيرجونَ إذَا أَمسكُوا أَنْ يقَدموا بعض أَمواِلِهم      ،فَدفَع مالَه كَيف يطْمع الْخمارونَ    
ِمثْلَ أَنْ  ،الْحـد ( إذَا أَحموا أَحدا أَنْ يقَام علَيـِه        ،جاِهوكَذَِلك ذَوو الْ  ،ذَِلك الْواِلي سحتا  

فَيحمى علَى اللَِّه   ،ثُم يأِْوي إلَى قَريِة ناِئِب السلْطَاِن أَو أَِمريٍ       ،يرتِكب بعض الْفَلَّاِحني جِرميةً   
فَقَد روى مسِلم ِفي صـِحيِحِه      .لَعنه اللَّه ورسولُه  ِممن  ،فَيكُونُ ذَِلك الَِّذي حماه   ،ورسوِلِه

    هنع اللَّه ِضير ِليع ناللَّهِ     :قَالَ،ع ابٌء ِإلَّا ِكتيا شندا ِعنم،     ِبيِن النِحيفَةُ عِذِه الصهو�: "
 مرةُ حاِئٍر ِإلَى كَذَا    ،املَِدينع نيا بثَ   ،مدأَح نثًا مدا حِدثًا  ،ِفيهحى مآو ةُ اللَّـِه    ،أَونِه لَعلَيفَع

  ِعنيماِس أَجالناملَالَِئكَِة ولٌ     ،ودالَ عو فرص هلُ ِمنقْبقَالَ،الَ يةٌ   :واِحـدو ِلِمنيةُ املُسِذم، نفَم
ومن ،والَ عدلٌ ،الَ يقْبلُ ِمنه صرف   ،ناِس أَجمِعني أَخفَر مسِلما فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه واملَالَِئكَِة وال      

الَ يقْبـلُ ِمنـه     ،فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه واملَالَِئكَِة والنـاِس أَجمِعـني       ،تولَّى قَوما ِبغيِر ِإذِْن مواِليهِ    
فرلٌ ،صدالَ عِد اللَِّه" وبو علٌ" :قَالَ أَبداٌء ِف:ع١٣٤" د 

      ِدِثنيحلَاِء الْمؤه ِدثًا ِمنحى مآو نفَكُلُّ م،   ولُهسرو اللَّه هنلَع فَقَد.    ِبيِإذَا كَانَ النو�  قَـد
ومن خاصم ِفي باِطـٍل     ،فَقَد ضاد اللَّه  ،من حالَت شفَاعته دونَ حد ِمن حدوِد اللَّهِ       «قَالَ  
وهو هلَمعي ،       هنع ِزعنى يتِط اللَِّه حخلْ ِفي سزي لَم،        هكَنِفيِه أَس سا لَيِمٍن مؤقَالَ ِفي م نمو

                                                 
 صحيح)  ١٦٧٠)(٢٣٤:ص(الزهد ألمحد بن حنبل  - ١٣٣
 ) ١٣٧٠ (- ٤٦٧)٩٩٤/ ٢(وصحيح مسلم  ) ١٨٧٠)(٢٠/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٤
توبـة وال فديـة أو نافلـة وال         ) صرف وال عدل  (.أجار جانيا ومحاه من خصمه    ) آوى حمدثا (.هو عري ) عائر(ش   [ 

 ]رقحلفائه أو الذين أعتقوه من ال) مواليه(.اختذهم أولياء ونصراء) توىل(.عهد وأمان) ذمة(.فريضة
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ِتـِه   فَكَيـف ِبمـن منـع الْحـدود ِبقُدر         ١٣٥»اللَّه ردغَةَ الْخباِل حتى يخرج ِمما قَالَ      
لَاِسيما الْحدود علَى سكَّاِن الْبـر      ، الْماِل يأْخذُه  جِرِمني ِبسحٍت ِمن   الْم واعتاض عنِ ،ويِدِه

سواٌء كَانَ الْمالُ الْمـأْخوذُ     ،فَِإنَّ ِمن أَعظَِم فَساِدِهم ِحمايةَ الْمعتِدين ِمنهم ِبجاٍه أَو مالٍ         
وهو ِمثْـلُ   ،فَذَِلك جِميعه محرم ِبِإجماِع الْمسِلِمني    ،و علَاِنيةً ِلبيِت الْماِل أَو ِللْواِلي ِسرا أَ     

ِبماٍل يأْخـذُه   ،أَو أَعانَ أَحـدا علَيـهِ     ،فَِإنَّ من مكَّن ِمن ذَِلك    ،تضِمِني الْحاناِت والْخمرِ  
هاِحدٍ   ،ِمنٍس وِجن ِمن وفَه. أْخالُ الْمالْمـِي            وغـِر الْبهم ذُ ِمـنخؤا يم ِبيهذَا شلَى هوذُ ع

 .وأُجرِة الْمتوسِط ِفي الْحراِم الَِّذي يسمى الْقَواد  وثَمِن الْكَلِْب،وحلْواِن الْكَاِهِن
      هنع اللَّه ِضير اِريصوٍد اَألنعسأَِبي م نولَ اللَِّه    «:عسِن الكَلْبِ    �أَنَّ رثَم نى عهِر ،نهمو

ِغياِن الكَاِهِن،البلْوح١٣٦»و 
   ِزيدِن ياِئِب بِن السِديجٍ   ،وعخ نب اِفعثَِني ردوِل اِهللا    ،حسر نالْكَلْـِب    «: قَالَ �ع ـنثَم

  ١٣٧»وكَسب الْحجاِم خِبيثٌ،ومهر الْبِغي خِبيثٌ،خِبيثٌ
 لْمخنثُونَ الصـبيانُ ِمـن    وِفي معناه ما يعطَاه ا    .بغِي الَِّذي يسمى حدور الِْقحابِ    فَمهر الْ 

     وِر ِبِهملَى الْفُجاِر عرالْأَح اِليِك أَومِوهِ     ،الْمحنِم وجنِة الْملَاوانُ الْكَاِهِن ِمثْلُ حلْوحلَى ،وع
خا يمِبِه ِمن ِمِهِبرعِة ِبزرشباِر الْمبالْأَخ ،ِو ذَِلكحنو. 

  ويل األمر إذا ترك إنكار املنكر واحلدود مبال وغريه كان شريكا يف اإلمث واملعصية هلم 
منِزلَِة مقَدِم  كَانَ بِ ،ِبماٍل يأْخذُه ،وِإقَامةَ الْحدوِد علَيها  ،ووِلي الْأَمِر إذَا ترك إنكَار الْمنكَراتِ     

؛ الَِّذي يقَاِسم الْمحاِرِبني علَى الْأَِخيذَِة وِبمنِزلَِة الْقَواِد الَِّذي يأْخذُ مـا يأْخـذُه      ،الْحراِميِة
 :ِليجمع بين اثْنيِن علَى فَاِحشٍة

 لُوٍط الَِّتي كَانت تدلُّ الْفُجار علَى ضـيِفِه          وكَانَ حالُه شِبيها ِبحاِل عجوِز السوِء امرأَةِ      
] ٨٣:األعراف[} فَأَنجيناه وأَهلَه ِإلَّا امرأَته كَانت ِمن الْغاِبِرين        {:الَِّتي قَالَ اللَّه تعالَى ِفيها    

وا ِإلَيك فَأَسِر ِبأَهِلك ِبِقطٍْع ِمن اللَّيـِل        قَالُوا يا لُوطُ ِإنا رسلُ ربك لَن يِصلُ       { :وقَالَ تعالَى 

                                                 
 صحيح ) ٣٥٩٧)(٣٠٥/ ٣(سنن أيب داود  - ١٣٥
  )٢٢٨٢)(٩٣/ ٣(صحيح البخاري  - ١٣٦
 )١٥٦٨ (- ٤١)١١٩٩/ ٣(صحيح مسلم  - ١٣٧
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               حبالص سأَلَي حبالص مهِعدوِإنَّ م مهابا أَصا مهِصيبم هِإن كأَترِإلَّا ام دأَح كُمِمن ِفتلْتلَا يو
 ] ٨١:هود[} ِبقَِريٍب 

    وِء الْقَوالس وزجع اللَّه ذَّبةَفَعلُـونَ            ،ادمعوا يكَـان ـوِء الَّـِذينالس مقَو ذَّبا عِبِمثِْل م
ووِلي الْـأَمِر إذَا    ،وهذَا ِلأَنَّ هذَا جِميعه أَخذُ ماٍل ِللِْإعانِة علَى الِْإثِْم والْعـدوانِ          ،الْخباِئثَ

 رأْمِلي ِصبوفِ نرعنِ ، ِبالْمى عهنيو نِة فَِإذَ    ،كَِر الْمالِْولَاي ودقْصم وذَا ههاِلي     وا كَـانَ الْـو
 ِمن كِّنمي   ذُهأْخاٍل يكَِر ِبمنودِ    ، الْمقْصالْم ى ِبِضدأَت لَـى       ،كَانَ قَدع ـكِعينِلي هتـبصن نم

كودع،  كلَيع كودانَ عالًا   ،فَأَعذَ مأَخ نِزلَِة منِبمِبيِل اللَّـهِ      وِبِه ِفي س اِهدجلَ ِبـِه   ، ِليفَقَات
فَِإنَّ صلَاح  ، الْمنكَرِ  ِبالْمعروِف والنهِي عنِ   الْمسِلِمني يوضح ذَِلك أَنَّ صلَاح الِْعباِد ِبالْأَمرِ      

  ِبالْمعروِف والنهـِي عـنِ     ك إلَّا ِبالْأَمرِ  ولَا يِتم ذَلِ  ،ِفي طَاعِة اللَِّه ورسوِلهِ   ،الْمعاِش والِْعبادِ 
كُنتم خير أُمـٍة    { :قَالَ اللَّه تعالَى  .وِبِه صارت هِذِه الْأَمةُ خير أُمٍة أُخِرجت ِللناسِ       ،الْمنكَِر

ـ          آل [} ِر وتؤِمنـونَ ِباللَّـهِ    أُخِرجت ِللناِس تأْمرونَ ِبالْمعروِف وتنهـونَ عـِن الْمنكَ
ولْتكُن ِمنكُم أُمةٌ يدعونَ ِإلَى الْخيِر ويأْمرونَ ِبـالْمعروِف         {:وقَالَ تعالَى .]١١٠:عمران

وقَـالَ  .]١٠٤:آل عمـران  [} وينهونَ عـِن الْمنكَـِر وأُولَِئـك هـم الْمفِْلحـونَ          
 والْمؤِمنات بعضهم أَوِلياُء بعٍض يأْمرونَ ِبالْمعروِف وينهـونَ عـِن           والْمؤِمنونَ{:تعالَى

الْمنكَِر ويِقيمونَ الصلَاةَ ويؤتونَ الزكَاةَ ويِطيعونَ اللَّه ورسولَه أُولَِئك سيرحمهم اللَّـه ِإنَّ             
  ِكيمح ِزيزع اللَّه {]اِئيلَ       ]٧١:ةالتوبرِني إسب نالَى ععقَالَ تو }     ِنيب وا ِمنكَفَر الَِّذين لُِعن

كَانوا ) ٧٨(ِإسراِئيلَ علَى ِلساِن داوود وِعيسى ابِن مريم ذَِلك ِبما عصوا وكَانوا يعتدونَ             
وقَـالَ  .]٧٨،٧٩:املائـدة [} )٧٩(انوا يفْعلُونَ   لَا يتناهونَ عن منكٍَر فَعلُوه لَِبئْس ما كَ       

فَلَما نسوا ما ذُكِّروا ِبِه أَنجينا الَِّذين ينهونَ عِن السوِء وأَخذْنا الَّـِذين ظَلَمـوا               { :تعالَى
الَى أَنَّ الْعذَاب لَمـا     فَأَخبر اللَّه تع  ] ١٦٥:األعراف[} ِبعذَاٍب بِئيٍس ِبما كَانوا يفْسقُونَ      

عـن  وِفي الْحِديِث   .وأَخذَ الظَّاِلِمني ِبالْعذَاِب الشِديدِ   ، السوءِ نجى الَِّذين ينهونَ عنِ   ،نزلَ
 تقْـرُءونَ هـِذِه     ِإنكُم،يا أَيها الناس  :وأَثْنى علَيهِ ،بعد أَنْ حِمد اللَّه   :قَالَ أَبو بكْرٍ  :قَالَ،قَيٍس
} علَيكُم أَنفُسكُم لَا يضركُم من ضلَّ ِإذَا اهتـديتم        {:وتضعونها علَى غَيِر مواِضِعها   ،الْآيةَ

 فَلَـم  ِإنَّ الناس ِإذَا رأَوا الظَّاِلم «: يقُولُ �وِإنا سِمعنا النِبي    ،عن خاِلدٍ :قَالَ،]١٠٥:املائدة[
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وِإني سـِمعت   ،عن هشيمٍ :وقَالَ عمرو » أَوشك أَنْ يعمهم اللَّه ِبِعقَابٍ    ،يأْخذُوا علَى يديهِ  
ثُم لَا  ،ثُم يقِْدرونَ علَى أَنْ يغيروا    ،ما ِمن قَوٍم يعملُ ِفيِهم ِبالْمعاِصي     «: يقُولُ �رسولَ اللَِّه   

غوايرِبِعقَاٍب،ي هِمن اللَّه مهمعأَنْ ي وِشك١٣٨»ِإلَّا ي. 
    رِديٍث آخِفي حٍد قَالَ    وعِن سِبلَاِل ب نا       «:علَهِإلَّا أَه رضت لَم ِفيتِطيئَةَ ِإذَا أُخِإذَا ،ِإنَّ الْخو

  ١٣٩»أُظِْهرت فَلَم تغير ضرِت الْعامةَ
 هو الْأَمر ،ِفي حدوِد اللَِّه وحقُوِقِه ومقْصوِدِه الْأَكْبرِ     ، الْحكْمِ سم الَِّذي ذَكَرناه ِمن   ِقوهذَا الْ 

والصـياِم والْحـج    ،فَالْأَمر ِبالْمعروِف ِمثْلُ الصلَاِة والزكَاةِ    ، الْمنكَرِ ِبالْمعروِف والنهي عنِ  
 قَِة ودالصِةواننِ ،الْأَمياِلدالْو ِبرامِ ،وحِصلَِة الْأَرانِ    ،والِْجريِل والْأَه عِة مرِن الِْعشسحِو ،وحنو

ِرِه             .ذَِلكلَى أَمع قِْدري نم ِميعاِت جوبكْتاِت الْملَوِبالص رأْمِر أَنْ يالْأَم ِليلَى وع اِجبفَالْو
فَِإنْ كَانَ التاِركُونَ طَاِئفَةً ممتِنعةً قُوِتلُوا علَى ترِكهـا         ،لتاِرك ِبِإجماِع الْمسِلِمني  ويعاِقب ا 

 ِلِمنيساِع الْممكَاةِ    ،ِبِإجِك الزرلَى تلُونَ عقَاتي كَذَِلكاِم،ويالصا،وِرِهمغَيو،علَاِل  وِتحلَى اس
  ا كَانَ ِمنم ا    الْمهلَيِع عمجِة الْماِت الظَّاِهرمرـاِد ِفـي       ،حالْفَساِرِم وحاِت الْمكَِنكَاِح ذَو

 الِْتزاِم شِريعٍة ِمن شراِئِع الِْإسـلَاِم الظَّـاِهرِة         لُّ طَاِئفٍَة ممتِنعٍة عنِ   فَكُ،ونحِو ذَِلك ،الْأَرِض
وِإنْ كَـانَ التـاِرك     ،ِباتفَاِق الْعلَماءِ ،ى يكُونَ الدين كُلُّه ِللَّهِ    حت،يِجب ِجهادها ،الْمتواِترِة

وجمهور الْعلَماِء علَـى    ،إنه يعاقَب ِبالضرِب والْحبِس حتى يصلِّي     :ِللصلَاِة واِحدا فَقَد ِقيلَ   
      الص ِمن عنتإذَا ام لُهقَت ِجبي هأَن   ابتتسأَنْ ي دعلَّى ،لَاِة بصو ابِإلَّا قُِتلَ،فَِإنْ تـلُ  ،وقْتلْ يهو

وهذَا كُلُّـه مـع     ،وأَكْثَر السلَِف علَى أَنه يقْتلُ كَاِفرا     .كَاِفرا أَو مسِلما فَاِسقًا ؟ ِفيِه قَولَانِ      
وكَذَِلك مـن   ، ١٤٠فَهو كَاِفر ِبِإجماِع الْمسِلِمني     ،وجوبهاأَما إذَا جحد    .الِْإقْراِر ِبوجوِبها 

وهو واِجـب   ،هو مقْصود الِْجهاِد ِفي سِبيِل اللَّهِ     ،وفَعلَ الْمحرماتِ ،جحد ساِئر الْواِجباتِ  
عـن أَِبـي    .ةُ وهو ِمن أَفْضـِل الْأَعمـالِ      كَما دلَّ علَيِه الِْكتاب والسن    ،علَى الْأُمِة ِباتفَاقٍ  

لَـا  «:ما يعِدلُ الِْجهاد ِفـي سـِبيِل اِهللا عـز وجـلَّ؟ قَـالَ             :�ِقيلَ ِللنِبي   :قَالَ،هريرةَ
                                                 

 صحيح ) ٤٣٣٨)(١٢٢/ ٤(سنن أيب داود  - ١٣٨
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ١٣٩
 وزارة -واملوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة    ) ٣٠٢/ ١٦( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية    - ١٤٠

 )٥٣/ ٢٧( وزارة األوقاف الكويتية -واملوسوعة الفقهية الكويتية ) ١٨٧/ ٢٢(األوقاف الكويتية 



 ٧٢

هونِطيعتسنِ  :قَالَ،»تيترِه ملَيوا عادقُولُ    ،فَأَعي ثَلَاثًا كُلُّ ذَِلك أَو:» سلَا تهونِطيعقَالَ ِفي  ،»تو
لَا يفْتر ِمـن    ،مثَلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اِهللا كَمثَِل الصاِئِم الْقَاِئِم الْقَاِنِت ِبآياِت اهللاِ          «:الثَّاِلثَِة
 ١٤١»حتى يرِجع الْمجاِهد ِفي سِبيِل اِهللا تعالَى،ولَا صلَاٍة،ِصياٍم

وصـام  ،وأَقَام الصالَةَ ،من آمـن ِباللَّـِه ورسـوِلهِ      «:قَالَ،�عِن النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ  
أَو جلَس ِفي أَرِضِه الَِّتي     ،هاجر ِفي سِبيِل اللَّهِ   ،كَانَ حقا علَى اللَِّه أَنْ يدِخلَه اجلَنةَ      ،رمضانَ

ِإنَّ ِفـي اجلَنـِة ِمائَـةَ       «:فَالَ ننبئُ الناس ِبـذَِلك؟ قَـالَ      أَ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»وِلد ِفيها 
كُلُّ درجتيِن ما بينهمـا كَمـا بـين السـماِء           ،أَعدها اللَّه ِللْمجاِهِدين ِفي سِبيِلهِ    ،درجٍة

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى اجلَنةِ ،ه أَوسطُ اجلَنةِ  فَِإن،فَِإذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الِفردوس    ،واَألرِض
 .١٤٢»وِمنه تفَجر أَنهار اجلَنِة،الرحمِن

بلَى يـا   :قُلْت» أَلَا أُخِبركُم ِبرأِْس الْأَمِر وعموِدِه؟    «: قَالَ �أَنَّ النِبي   ،وعن معاِذ بِن جبلٍ   
ِإنما الْمؤِمنـونَ   { :وقَالَ تعالَى .١٤٣»وعموده الصلَاةُ ،رأْس الْأَمِر الِْإسلَام  «:قَالَ،رسولَ اللَّهِ 

              ِبيِل اللَِّه أُولَِئكِفي س فُِسِهمأَنو اِلِهمووا ِبأَمداهجوا وابتري لَم وِلِه ثُمسروا ِباللَِّه ونآم الَِّذين
أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج وِعمارةَ الْمسِجِد     { :وقَالَ تعالَى .]١٥:احلجرات[} هم الصاِدقُونَ 

الْحراِم كَمن آمن ِباللَِّه والْيوِم الْآِخِر وجاهد ِفي سِبيِل اللَِّه لَا يستوونَ ِعند اللَِّه واللَّه لَـا                 
    الظَّاِلِمني مِدي الْقَوه١٩(ي (          اِلِهموِبيِل اللَّـِه ِبـأَموا ِفي سداهجوا وراجهوا ونآم الَِّذين

يبشرهم ربهم ِبرحمـٍة ِمنـه      )٢٠(وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللَِّه وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ         
       ِقيمم ِعيما نِفيه ماٍت لَهنجاٍن ووِرض٢١(و (         ِظـيمع رأَج هدِعن ا ِإنَّ اللَّهدا أَبِفيه اِلِدينخ

 .]التوبة[} )٢٢(
������������ 

 
                                                 

 ) ١٨٧٨ (- ١١٠)١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٤١
جار علـى اللغـة     كذا هو يف معظم النسخ ال تستطيعوه ويف بعضها ال تستطيعونه بالنون وهذ              ) ال تستطيعوه (ش   [ 

املشهورة واألول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غري ناصب وال جازم وقد سبق بياـا ونظائرهـا                    
 ]معىن القانت هنا املطيع) القانت(مرات

  )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩(صحيح البخاري  - ١٤٢

 صحيح) ١٩٦)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي  - ١٤٣
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   اِرِبنيحةُ الْمقُوبع ذَِلك ِمن،    ونَ النِرضتعي قُطَّاِع الطَِّريِق الَِّذينوا    ،اسِوهحنقَاِت و؛ ِفي الطُّر

 الْأَعراِب والتركُماِن والْأَكْراِد والْفَلَّاِحني وفَسقَِة الْجنـِد أَو         مجاهرةً ِمن ،هم الْمالَ ِليغِصبو
   ِرِهمغَي ِة أَواِضرِة الْحدرم،   الَى ِفيِهمعت اُء الَّ  {:قَالَ اللَّهزا جمِإن     ـولَهسرو ونَ اللَّهاِربحي ِذين

                ِخلَاٍف أَو ِمن ملُهجأَرو ِديِهمأَي قَطَّعت وا أَولَّبصي لُوا أَوقَتا أَنْ يادِض فَسنَ ِفي الْأَروعسيو
           ِة عِفي الْآِخر ملَها وينِفي الد يِخز ملَه ِض ذَِلكالْأَر ا ِمنفَوني   ِظيمع ٣٣(ذَاب (  ِإلَّا الَِّذين

    ِحــيمر غَفُــور وا أَنَّ اللَّـهلَمفَــاع ِهملَــيوا عقْـِدرــِل أَنْ تقَب وا ِمــنـاب٣٤(ت( {
ِإذَا :ِفي قُطَّاِع الطَِّريـقِ   ،عِن ابِن عباسٍ  وقَد روى الشاِفِعي رمحه اهللا ِفي       .]٣٣،٣٤:املائدة[

وِإذَا ،وِإذَا قَتلُوا ولَم يأْخذُوا الْمالَ قُِتلُوا ولَـم يصـلَّبوا         ،وا الْمالَ قُِتلُوا وصلِّبوا   قَتلُوا وأَخذُ 
وِإذَا أَخافُوا السـِبيلَ ولَـم      ،أَخذُوا الْمالَ ولَم يقْتلُوا قُِطعت أَيِديِهم وأَرجلُهم ِمن ِخلَافٍ        

 ١٤٤"وا ِمن الْأَرِضيأْخذُوا مالًا نفُ
ِإنما جزاُء الَّـِذين يحـاِربونَ اَهللا      {نزلَت هِذِه الْآيةُ ِفي الْمحاِرِب      " :قَالَ،وعِن ابِن عباسٍ  

ولَهسر٣٣:املائدة[} و [       ِلبالَ صذَ الْمأَخلَ وفَقَت الطَِّريق ا فَقَطَعدِإذَا ع،     لَـمـلَ وفَِإنْ قَت
أْخالًا قُِتلَ  يِخلَافٍ       ،ذْ م ِمن لْ قُِطعقْتي لَمالَ وذَ الْمفَِإنْ أَخ،     هفْين فَذَِلك مهزجأَعو برفَِإنْ ه

"١٤٥ 
                                                 

 ضعيف ) ١٧٣١٣)(٤٩١/ ٨(والسنن الكربى للبيهقي ) ٣٣٦:ص (مسند الشافعي - ١٤٤
  وهذا زيادة مين -صحيح  ) ١٧٣١٤)(٤٩٢/ ٨(السنن الكربى للبيهقي  - ١٤٥

اختلَفُوا ،ِحق الصـلْب  وأَصحاب الرأِْي،وِإذَا فَعلَ ما يست    ،والشاِفِعي،وِبِه قَالَ اَألوزاِعي  ،والنخِعي، وِإلَى هذَا ذَهب قَتادةُ   
وهو قَـولُ   ،ثُم يطْعن حتى يموت مصـلُوبا     ،يصلَب حيا :وِقيلَ،ثُم يصلَب ،فَظَاِهر مذْهِب الشاِفِعي أَنه يقْتلُ    ،ِفي كَيِفيِتهِ 

ثُم ،يقْتـلُ ثُـم يصـلَب فَيتـرك ثَالثَـةَ أَيـامٍ           :فَِإنْ قُلْنا .فَيقْتلُ،م ينزلُ ثُ،يصلَب ثَالثَةَ أَياٍم حيا   :وِقيلَ،اللَّيِث بِن سعدٍ  
ـ   :وِقيلَ.فَينزلُ قَبلَه ،ويتأَذَّى ِبِه اَألحياءُ  ،ِإال أَنْ يخشى فَساده قَبلَ الثَّالثِ     ،ويصلَّى علَيهِ ،فَيغسلُ،ينزلُ لَيع كـرتـى   يتِه ح

تفَتتي،    اسأَذَّ ِبِه النتي لًا     ،ِإنْ لَمِه أَولَيلَّى عصيلُ وسغذَا يلَى هفَع، لَبصي ـِر         .ثُماِر ِفي أَمِبالِْخي امِإلَى أَنَّ اِإلم مقَو بذَهو
شرح السنة للبغوي   .وِإلَيِه ذَهب ماِلك  ،وعطَاٍء،ومجاِهٍد، عِن الْحسنِ  رِوي ذَِلك ،والنفِْي،والصلِْب،الْمحارِبني بين الْقَتلِ  

)٢٦١/ ١٠( 
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 وهذَا قَولُ كَِثٍري ِمن أَهِل الِْعلِْم كَالشاِفِعي وأَحمد وهو قَِريب ِمن قَوِل أَِبي حِنيفَةَ رمحـه                
وِإنْ كَانَ لَم يقْتلْ    ،فَيقْتلَ من رأَى قَتلَه مصلَحةً    ،ِللِْإماِم أَنْ يجتِهد ِفيِهم   :نهم من قَالَ  وِم.اهللا

 وِإنْ كَـانَ لَـم يأْخـذِ      .ةًويقْطَع من رأَى قَطْعه مصلَح    ،ِمثْلَ أَنْ يكُونَ رِئيسا مطَاعا ِفيها     
نْ يكُونَ ذَا جلٍَد وقُوٍة ِفي أَخِذ الْماِل كَما أَنَّ ِمنهم من يرِوي أَنه إذَا أَخـذُوا    ِمثْلَ أَ ،الْمالَ

فَِإنـه  ، الْمحاِرِبني قَـد قَتلَ    فَمن كَانَ ِمن  ، الْأَكْثَرِ والْأَولُ قَولُ ،الْمالَ قُِتلُوا وقُِطعوا وصِلبوا   
 امالِْإم لُهقْتاءِ        يلَماِع الْعماٍل ِبِإجِبح هنع فْوالْع وزجا لَا يدكُـونُ      . حلَا يِذِر ونالْم ناب هذَكَر

صومٍة أَو نحـِو  ِبِخلَاِف ما لَو قَتلَ رجلٌ رجلًا ِلعداوٍة بينهما أَو خ،أَمره إلَى ورثَِة الْمقْتولِ   
 ِمن ةِ  الْأَ ذَِلكاصاِب الْخبولِ    ،سقْتاِء الْمِليِلأَو همذَا دلُـوا    ،فَِإنَّ هـوا قَتبـوا   ،إنْ أَحبِإنْ أَحو

وأَما الْمحاِربونَ فَِإنما يقْتلُونَ ِلأَخِذ     .ِلأَنه قَتلَه ِلغرٍض خاص   ؛ وِإنْ أَحبوا أَخذُوا الديةَ     ،عفَوا
وهذَا متفَق علَيـِه بـين      .فَضررهم عام ِبمنِزلَِة السراِق فَكَانَ قَتلُهم حد اللَّهِ       ، الناسِ أَمواِل

الْفُقَهاِء حتى لَو كَانَ الْمقْتولُ غَير مكَاِفِئ ِللْقَاِتِل ِمثْلَ أَنْ يكُونَ الْقَاِتلُ حـرا والْمقْتـولُ                
 اختلَف الْفُقَهاُء هـلْ يقْتـلُ ِفـي         فَقَِد.ا أَو مستأْمنا  والْمقْتولُ ِذمي ،أَو الْقَاِتلُ مسِلما  ،عبدا

كَما يقْطَـع إذَا أَخـذَ      ،الْمحاربِة ؟ والْأَقْوى أَنه يقْتلُ ِلأَنه قُِتلَ ِللْفَسـاِد الْعـام حـدا            
مالَهوكَ،أَموقُوِقِهمِبح سبحا يم. 

----------- 
 إذا باشر القتال واحد والباقي محاية له فهل يقتل اجلميع ؟

والْباقُونَ لَه أَعوانٌ   ،فَالْواِحد ِمنهم باشر الْقَتلَ ِبنفِْسهِ    ،وِإذَا كَانَ الْمحاِربونَ الْحراِميةُ جماعةً    
 ٌء لَهِردِقي ،و فَقَطْ   :لَفَقَد اِشربلُ الْمقْتي هلُونَ    ،إنقْتي ِميعلَى أَنَّ الْجع ورهمالْجوا   ،وكَـان لَوو

 . الْخلَفَاِء الراِشِدين وهذَا هو الْمأْثُور عِن،ِمائَةً وأَنَّ الردَء والْمباِشر سواٌء
والرِبيئَةُ هو النـاِظر الَّـِذي      .نه قَتلَ رِبيئَةَ الْمحاِرِبني    فَِإنَّ عمر بن الْخطَّاِب رضي اهللا ع      

ينظُر ِمنه لَهم من يِجيُء وِلأَنَّ الْمباِشر إنما يمكَّن ِمن قَتِلِه ِبقُـوِة             ،يجِلس علَى مكَان عالٍ   
 بعضها ِببعٍض حتى صاروا ممتِنِعني فَهم مشتِركُونَ ِفي         والطَّاِئفَةُ إذَا انتصر  ،الردِء ومعونِتهِ 

    اِهِدينجالِْعقَاِب كَالْماِب واِلكٍ   ؛ الثَّوِن مِس بأَن نع،     ِبيِللن دوجي لَم هِإلَّـا     �أَن ـابِكت 
حرمتها كَمـا   ، نِبي حرما وأَنَّ حرِمي الْمِدينةَ     ِإنَّ ِلكُلِّ «:الْقُرآِن ِإلَّا صِحيفَةً ِفي قَرابٍة ِفيها     
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من أَحـدثَ   ،من أَحدثَ حدثًا فَعلَى نفِْسهِ    ،لَا يحملُ ِفيها ِسلَاح ِلِقتالٍ    ،حرم ِإبراِهيم مكَّةَ  
لَا يقْبلُ اللَّه ِمنه صرفًا ولَا      ،ِة والناِس أَجمِعني  أَو آوى محِدثًا فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْملَاِئكَ      ،حدثًا
لَا يقْتلُ مؤِمن   ،ويسعى ِبِذمِتِهم أَدناهم  ،تتكَافَأُ ِدماؤهم ،الْمؤِمنونَ يد علَى من ِسواهم    ،عدلًا

  .١٤٦»ولَا ذُو عهٍد ِفي عهِدِه،ِبكَاِفٍر
فَِإنَّ الْجيش يشاِركُها ِفيمـا     ، جيش الْمسِلِمني إذَا تسرت ِمنه سِريةٌ فَغِنمت مالًا        يعِني أَنَّ 

 ١٤٧كَانَ ينفِّلُ السِريةَ  �فَِإنَّ النِبي   ،غَِنمت ِلأَنها ِبظَهِرِه وقُوِتِه تمكَّنت لَِكن تنفَّلُ عنه نفْلًا        
وكَذَِلك لَو غَِنم الْجيش غَِنيمةً شـاركَته       ، ١٤٨انوا ِفي ِبدايِتِهم الربع بعد الْخمِس       إذَا كَ 

ِلأَنه كَانَ  ؛ ِلطَلْحةَ والزبيِر يوم بدٍر     �كَما قَسم النِبي    ،ِلأَنها ِفي مصلَحِة الْجيشِ   ؛ السِريةُ  
 مثَهعب شِ   قَديِة الْجلَحصةِ  ،ا ِفي معتمتانُ الطَّاِئفَِة الْموا ،فَأَعها ِمنهارصأَنو،   ِهملَيعو ما لَهِفيم

ودعوى ،ِمثْلُ الْمقْتـِتِلني علَـى عصـِبيةٍ      ، لَا تأِْويلَ ِفيهِ   - وهكَذَا الْمقْتِتلُونَ علَى باِطٍل      -
 ٍة كَقَياِهِليا  جِوِهمحنٍن وميانِ ،ٍس وتا ظَاِلممسٍ   .هِن قَيِف بنِن اَألحقَالَ،ع:   ـرصِلأَن تبذَه
ارِجـع فَـِإني    :قَالَ،أَنصر هذَا الرجلَ  :فَلَِقيِني أَبو بكْرةَ فَقَالَ أَين تِريد؟ قُلْت      ،هذَا الرجلَ 

ِإذَا التقَى املُسِلماِن ِبسـيفَيِهما فَالقَاِتـلُ واملَقْتـولُ ِفـي         «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    
ِإنه كَانَ حِريصا علَى قَتـِل      «:فَقُلْت يا رسولَ اللَِّه هذَا القَاِتلُ فَما بالُ املَقْتوِل قَالَ         ،»الناِر

  .١٤٩ أَخرجاه ِفي الصِحيحيِن»صاِحِبِه
ِلـأَنَّ  ؛ وِإنْ لَم يعرف عين الْقَاِتِل      ،لُّ طَاِئفٍَة ما أَتلَفَته الْأُخرى ِمن نفٍْس ومالٍ        وتضمن كُ 

 .الطَّاِئفَةَ الْواِحدةَ الْمتمنع بعضها ِببعٍض كَالشخِص الْواِحِد

                                                 
 صحيح  ) ٧٢٠)(٤٤٢/ ٢(األموال البن زجنويه  - ١٤٦

جلٌ ِمن الْمسِلِمني أَحدا ِمن أَهـِل       هو الْعهد الَِّذي ِإذَا أَعطَاه ر     :»يسعى ِبِذمِتِهم أَدناهم  «:�فَقَولُه  : قَالَ أَبو عبيِد اللَّهِ   
 جاز ذَِلك علَى جِميِع الْمسِلِمني لَيس ِلأَحٍد ِمنهم نقْضه ولَا رده حتى جاَءت سنةُ رسوِل اللَِّه ِبذَِلك ِفي النساِء،الشرِك

١٤٧ - رمِن عِن ابولَ اللَِّه «،عسٍد،�أَنَّ رجلَ نِقب رمع ناللَِّه ب دبا عةً ِفيهِريثَ سعا،بوا ِإِبلًا كَِثريِنمفَغ، مهانمهس تفَكَان
 صحيح) ٤٨٣٣)(١٦٤/ ١١( خمرجا -صحيح ابن حبان » بِعريا،ونفِّلُوا بِعريا،اثْني عشر بِعريا

 قَدر النفَل   )٧٦/ ١٤(وقاف الكويتية  وزارة األ-املوسوعة الفقهية الكويتية  - ١٤٨

 ) ٢٨٨٨ (- ١٥)٢٢١٤/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٣١)(١٥/ ١(صحيح البخاري  - ١٤٩
أي ) يف النـار  (.أي بقصد العدوان  ) التقى املسلمان بسيفهما  (.هو علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه       ) هذا الرجل (ش[ 

 ]عازما) حريصا(.النار وقد قتل ظلماما شأنه يدخل ) فما بال املقتول(.يستحقان دخول النار
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 إذا أخذوا املال ومل يقتلوا فهل يقتلوا ؟
 فَِإنه يقْطَع ِمـن     - كَما قَد يفْعلُه الْأَعراب كَِثريا       -ولَم يقْتلُوا   ،ا الْمالَ فَقَطْ  وأَما إذَا أَخذُو  

 :وغَيِرِهم،أَحمد،ِعند أَكْثَِر الْعلَماِء كَأَِبي حِنيفَةَ،وِرجلُه الْيسرى،كُلِّ واِحٍد يده الْيمنى
} أَو تقَطَّـع أَيـِديِهم وأَرجلُهـم ِمـن ِخلَـاٍف        {:اللَّـِه تعـالَى    وهذَا معنى قَـوِل     

وتحسم يده ِبالزيـِت  ،والرجلُ الَِّتي يمِشي علَيها  ،تقْطَع الْيد الَِّتي يبِطش ِبها    .]٣٣:املائدة[
وكَذَِلك تحسم يد السـاِرِق     ، فَيفِْضي إلَى تلَِفهِ   ِلينحِسم الدم فَلَا يخرج   ؛ الْمغِلي ونحِوِه   

وفَسقَةَ الْجنِد وغَيرهم إذَا رأَوا     ،فَِإنَّ الْأَعراب ؛  الْقَتِل    الِْفعلُ يكُونُ أَزجر ِمن    وهذَا،ِبالزيِت
فَِإنه ،ِبِخلَاِف الْقَتلِ ،كَروا ِبذَِلك جرمه فَارتدعوا   ذَ،داِئما من هو بينهم مقْطُوع الْيِد والرجلِ      

فَيكُونُ هذَا  ،وقَد يؤِثر بعض النفُوِس الْأَِبيِة قَتلَه علَى قَطِْع يِدِه وِرجِلِه ِمن ِخلَافٍ           ،قَد ينسى 
 .أَشد تنِكيلًا لَه وِلأَمثَاِلِه

  ها إذَا شأَما    وفْسلُوا نقْتي لَمو لَاحوا السالًا  ،رذُوا مأْخي لَمو، وهدأَغْم كُوا    ،ثُمرت وا أَوبره أَو
ابنَ ِقيلَ  ،الِْحرفَوني مهلَـدٍ         :فَِإنونَ ِفـي بـأْوكُونَ يرتفَلَا ي مهِريدشت مهفْيِقيلَ،نو:  ـوه
مهسبِقيلَ،حو:م وه ِو ذَِلكحن ٍس أَوبح فٍْي أَون ِمن لَحأَص امالِْإم اهرا ي. 

---------- 
 :والْقَتلُ الْمشروع هو ضرب الرقَبِة ِبالسيِف ونحِوِه

         اللَّه عرش كَذَِلكِل واِع الْقَتوى أَنحأَو ِلأَنَّ ذَِلك      لُـهقَت ـاحبا يلَ مقَت  ِمـن    نيِميالْـآد 
ِثنتاِن حِفظْتهما عن رسوِل    :قَالَ،عن شداِد بِن أَوسٍ   إذَا قُِدر علَيِه علَى هذَا الْوجِه       ،والْبهاِئِم

وِإذَا ذَبحتم  ،ةَفَِإذَا قَتلْتم فَأَحِسنوا الِْقتلَ   ،ِإنَّ اَهللا كَتب الِْإحسانَ علَى كُلِّ شيءٍ      «:قَالَ،�اِهللا  
حوا الذَّبِسنفَأَح،هتفْرش كُمدأَح ِحدلْيو،هتذَِبيح ِرحفَلْي«ِلمسم اهو١٥٠ ر 

                                                 
 )١٩٥٥ (- ٥٧)١٥٤٨/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٠
فلـريح  (يقال أحد السكني وحددها واستحدها مبعىن شحذها      ) وليحد(بكسر القاف وهي اهليئة واحلالة    ) القتلة(ش   [ 

ن ال يذبح واحدة بإحداد السكني وتعجيل إمرارها وغري ذلك ويستحب أن ال حيد السكني حبضرة الذبيحة وأ             ) ذبيحته
 ]حبضرة أخرى وال جيرها إىل مذحبها
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ِإنَّ أَعف الناِس ِقتلَةً أَهـلُ      «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :قَالَ،وعن عبِد اللَِّه بِن مسعودٍ    
  ١٥١»الِْإمياِن

ويشتِهر أَمرهم وهو بعد    ،ما الصلْب الْمذْكُور فَهو رفْعهم علَى مكَان عاٍل ِليراهم الناس         وأَ
وقَد جـوز   .وهم مصلَّبونَ ،يصلَبونَ ثُم يقْتلُونَ  :وِمنهم من قَالَ  ،الْقَتِل ِعند جمهوِر الْعلَماءِ   

عفِ    بيِر السيِبغ ملَهاِء قَتلَمالْع ى قَالَ ،ضتـاِلي    :حكَاِن الْعلَى الْمكُونَ عرتـوا   ،يوتمى يتح
 .حتف أُنوِفِهم ِبلَا قَتٍل

----------- 
 :فَأَما التمِثيلُ ِفي الْقَتِل فَلَا يجوز إلَّا علَى وجِه الِْقصاِص

ونهانا عِن  ، خِطيبا ِإلَّا أَمرنا ِبالصدقَةِ    �ما قَام ِفينا رسولُ اِهللا      : بِن حصيٍن قَالَ   عن ِعمرانَ  
 ١٥٢.الْمثْلَِة

   ماهلْنإذَا قَت ى الْكُفَّارتلِ     ،حالْقَت دعب ثِّلُ ِبِهمما لَا نفَِإن،   موفَهأُنو مهآذَان عدجلَا نو، لَا نو  قُـرب
 -والترك أَفْضلُ كَما قَالَ اللَّـه       ،فَنفْعلُ ِبِهم ما فَعلُوا   ،بطُونهم إلَّا أَنْ يكُونوا فَعلُوا ذَِلك ِبنا      

) ١٢٦ (وِإنْ عاقَبتم فَعاِقبوا ِبِمثِْل ما عوِقبتم ِبِه ولَِئن صبرتم لَهو خير ِللصـاِبِرين            {:تعالَى
} )١٢٧(واصِبر وما صبرك ِإلَّا ِباللَِّه ولَا تحزنْ علَيِهم ولَا تك ِفي ضيٍق ِمما يمكُـرونَ                

إنها نزلَت لَما مثَّلَ الْمشِركُونَ ِبحمزةَ وغَيِرِه ِمن شهداِء أُحٍد          :ِقيلَ] ١٢٦،١٢٧:النحل[
 يوم أُحٍد نظَر ِإلَى حمزةَ وقَد قُِتـلَ ومثِّـلَ           �ِبي هريرةَ أَنَّ النِبي     عن أَ ،رضي اهللا عنهم  

فَقَـد  ،رحمةُ اِهللا علَيك  «:فَقَالَ،فَرأَى منظَرا لَم ير منظَرا قَطُّ أَوجع ِلقَلِْبِه ِمنِه ولَا أَوجلَ          ،ِبِه
ولَولَا حزنُ من بعدك علَيك لَسرِني أَنْ أَدعك حتى         ،ولًا ِللْخيراتِ فَع،كُنت وصولًا ِللرِحمِ  

واِهللا لَـأُمثِّلَن ِبسـبِعني ِمـنهم       «:ثُم حلَف وهو واِقف مكَانـه     .»تِجيَء ِمن أَفْواٍج شتى   
ككَانم«.  ِفي م اِقفو وهآنُ ولَ الْقُرزفَندعب حربي ـا  {:كَاِنِه لَموا ِبِمثِْل ماِقبفَع متاقَبِإنْ عو

                                                 
 حسن لغريه ) ٥٩٩٤)(٣٣٥/ ١٣( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٥١

وأشدهم حتريا عن التمثيل والتشويه باملقتول وإطالة تعذيبه        ،هم أرحم الناس خبلق اهللا      ) املسلمون  ( أهل اإلميان   :ومعناه
 ١٣/٣٣٧ اإلحسان -- ممن لَم تذق قلوم حالوة اإلميان إجالال خلالقهم خبالف أهل الكفر والفجار،

 صحيح) ١٩٨٥٧)(٩٠/ ٣٣(مسند أمحد ط الرسالة  - ١٥٢
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      اِبِرينِللص ريخ ولَه متربص لَِئنِبِه و متوِقبةُ   ] ١٢٦:النحل[} عـورالس متخى تتح، فَكَفَّر
 ١٥٣"وأَمسك عما أَراد،�رسولُ اِهللا 

   قَد تِإنْ كَانكَّةَ وِبم لَ ذَِلكقَب لَتزِلِه،نِمثْلَ قَو: }  ِمـن وحوِح قُِل الرِن الرع كأَلُونسيو
وأَِقِم الصلَاةَ طَرفَِي النهاِر    {: وقَوِلهِ ]٨٥:اإلسراء[} أَمِر ربي وما أُوِتيتم ِمن الِْعلِْم ِإلَّا قَِليلًا         

واصِبر فَِإنَّ  ) ١١٤(نَّ الْحسناِت يذِْهبن السيئَاِت ذَِلك ِذكْرى ِللذَّاِكِرين        وزلَفًا ِمن اللَّيِل إِ   
      ِسِننيحالْم رأَج ِضيعلَا ي ١١٤،١١٥:هود[} )١١٥(اللَّه[   ِمن ِر ذَِلكغَياِت الَِّتـي     والْآي 

" �فَقَالَ النِبي   ،فَأُنِزلَت مرةً ثَاِنيةً  ،ِضي الِْخطَاب ثُم جرى ِبالْمِدينِة سبب يقْت    ،نزلَت ِبمكَّةَ 
 ِبرصلْ نب" 

 ِإذَا أَمر أَِمـريا     �كَانَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،عن أَِبيهِ ،ويف صحيح مسلم عن سلَيمانَ بِن بريدةَ       
ثُم ،ومن معه ِمن الْمسـِلِمني خيـرا      ،وى اهللاِ أَوصاه ِفي خاصِتِه ِبتقْ   ،أَو سِريةٍ ،علَى جيشٍ 

ولَا ،ولَا تغـِدروا  ،اغْزوا ولَا تغلُّوا  ،قَاِتلُوا من كَفَر ِباهللاِ   ،اغْزوا ِباسِم اِهللا ِفي سِبيِل اهللاِ     «:قَالَ
 .١٥٤»ولَا تقْتلُوا وِليدا،تمثُلُوا

------------ 
 لبنيان فهل هم قطاع طرق ؟إذا شهروا السالح يف ا

إنهـم لَيسـوا   : ِلأَخِذ الْماِل فَقَد ِقيلَ - لَا ِفي الصحراِء     - ولَو شهروا السلَاح ِفي الْبنياِن      
اِرِبنيحِهِب      ،متنالْمِلِس وتخِزلَِة الْمنِبم ملْ هثُ   ؛ بوالْغ ِركُهدي طْلُوباثَ  إذَ،ِلأَنَّ الْمغتا اس
 .ِبالناِس 

 مهقَالَ أَكْثَرو :     اِحداِء ورحالصاِن وينِفي الْب مهكْماِلٍك    .إنَّ حلُ مذَا قَوهوِر   -وهشِفي الْم 
  هنع- اِفِعيالشو ،  دماِب أَححأَكْثَِر أَصِنيفَةَ   ،واِب أَِبي ححِض أَصعبو.   ِفي الْب ملْ هـاِن  بين

                                                 
 ضعيف ) ٢٩٣٧)(١٤٣/ ٣( املعجم الكبري للطرباين - ١٥٣
 )١٧٣١ (- ٣)١٣٥٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٤
اخليل تبلغ أربعمائة وحنوها قالوا     هي قطعة من اجليش خترج منه تغري وتعود إليه قال إبراهيم احلريب هي              ) سرية(ش   [ 

) يف خاصـته  (مسيت سرية ألا تسري يف الليل وخيفى ذهاا وهي فعيلة مبعىن فاعلة يقال سرى وأسرى إذا ذهب ليال                 
وال (من الغلول ومعناه اخليانة يف الغـنم أي ال ختونـوا يف الغنيمـة   ) وال تغلوا(أي يف حق نفس ذلك األمري خصوصا  

 ]أي صبيا ألنه ال يقاتل) وليدا(أي ال تشوهوا القتلى بقطع األنوف واآلذان) وال متثلوا(قضوا العهدأي وال تن) تغدروا
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وِلأَنه محلُّ تناصـِر    ،ِلأَنَّ الْبنيانَ محلُّ الْأَمِن والطُّمأِْنينةِ    ؛ أَحق ِبالْعقُوبِة ِمنهم ِفي الصحراِء      
 ِنِهماوعتاِس وةِ     ،النالَبغالْمِة وبارحةَ الْمِضي ِشدقْتِه يلَيع مهامفَِإقْد،ِلأَنـلَ    وجوِن الرلُبسي مه

وهذَا هو الصـواب    . إلَّا بعض ماِلهِ   - غَاِلبا   -والْمساِفر لَا يكُونُ معه     ،ِفي داِرِه جِميع ماِلهِ   
وكَـانوا   ١٥٥هؤلَاِء الْمحتِرفُونَ الَِّذين تسميِهم الْعامةُ ِفي الشاِم وِمصـر الْمنسـر        لَاِسيما  

اِرينيالْع اددغنَ ِببومسي. 
--------------- 

 حكمهم إذا حاربوا بالعصي واحلجارة وحنوها
فَهم محـاِربونَ   ،أَو الْمقَاِليِع ونحِوهـا   ،ولَو حاربوا ِبالِْعِصي والِْحجارِة الْمقْذُوفَِة ِبالْأَيِدي     

 .أَيضا 
  ع ِكيح قَددِ       ودحةَ إلَّا ِبالْمبارحاِء لَا مِض الْفُقَهعب ن.  اعمالِْإج مهضعكَى بحلَـى أَنَّ   :وع

فَالصواب الَّـِذي   ،وسواٌء كَانَ ِفيِه ِخلَاف إنْ لَم يكُن      ،الْمحاربةَ تكُونُ ِبالْمحدِد والْمثْقَلِ   
  ِلِمنيسالْم اِهريمِه جلَيع،             واِل فَهاِع الِْقتوأَن ٍع كَانَ ِمنون اِل ِبأَيِذ الْملَى أَخلَ عقَات نأَنَّ م

 قَاِطع اِربحا أَنَّ   ،مكَم   ِمن ِلِمنيسلَ الْمقَات نـاِل       ، الْكُفَّارِ ماِع الِْقتوأَن ٍع كَانَ ِمنون ِبأَي
 ِبيرح ولَ الْكُ  ،فَهقَات نمو ِمن فٍ  فَّاريِبس ِلِمنيسـحٍ  ، الْممر مٍ  ،أَوـهس أَو،    ٍة أَوـارِحج أَو

ِبيِل اللَّهِ    ،ِعِصيِفي س اِهدجم وا       ،فَهِسر فُوسلُ النقْتا إذَا كَانَ يأَمالِ ؛ وِذ الْمِمثْلَ الَِّذي  ،ِلأَخ
قَتلَهم وأَخذَ أَموالَهم أَو يدعو     ،فَِإذَا انفَرد ِبقَوٍم ِمنهم   ،يِليجِلس ِفي خاٍن يكِْريِه ِلأَبناِء السبِ     

وهذَا يسـمى   ،ويأْخذُ مالَه ،أَو طَِبيبا أَو نحو ذَِلك فَيقْتلُه     ،إلَى منِزِلِه من يستأِْجره ِلِخياطَةٍ    
فَهـلْ هـم    ، الْعامِة الْمعـرِجني فَـِإذَا كَـانَ أَخـذَ  الْمالَ           ويسميِهم بعض ،الْقَتلَ ِغيلَةً 

اِرِبنيحاءِ       ،كَالْملَاِن ِللْفُقَهِد ِفيِه قَوالْقَو كْمِه حلَيِري عجي ا:أَومهدأَح:   اِرِبنيحكَالْم مه؛ أَن
بلْ قَد يكُونُ ضرر هـذَا      ،ِكلَاهما لَا يمِكن اِلاحِتراز ِمنه    ،ِلأَنَّ الْقَتلَ ِبالِْحيلَِة كَالْقَتِل مكَابرةٍ    

 دِري ِبِه؛ أَشدلَا ي ه١٥٦ِلأَن. 
---------------  

                                                 
١٥٥ - رسالِْمنو:       اسالِْقي وهِن ويالِْمائَِة ِإلَى الِْمائَت نيا بلٌ ميئًا    ،خيش سُِرناَء ِليا جمِإن هكَأَن،  هِلبتسيو ِطفَهتخي مقاييس " أَي

 )٤٢٥/ ٥(اللغة 
 )٣٢١:ص(اجلنايات يف الفقه اإلسالمي دراسة مقارنة بني الفقه اإلسالمي والقانون  - ١٥٦
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 حكم من يقتل السلطان 
هلْ :ضي اهللا عنهما  وقَاِتِل عِلي ر  ،كَقَتلَِة عثْمانَ :واختلَف الْفُقَهاُء أَيضا ِفيمن يقْتلُ السلْطَانُ     

 اِرِبنيحكَالْم ما ،هدلُونَ حقْتِم       ،فَياِء الدِليإلَى أَو مهركُونُ أَمي ِب     -أَوذْهِن ِفي ملَيلَى قَوع 
 . ِلأَنَّ ِفي قَتِلِه فَسادا عاما-أَحمد وغَيِرِه 
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    ِهملَيع رإذَا قَد ذَا كُلُّههو.     هابون لْطَانُ أَوالس مها إذَا طَلَبوا     ،فَأَمعنتاٍن فَامودِبلَا ع دِة الْحِلِإقَام

ومتى لَـم   ،حتى يقِْدر علَيِهم كُلِِّهم   ،نه يِجب علَى الْمسِلِمني ِقتالُهم ِباتفَاِق الْعلَماءِ      فَِإ،علَيِه
سواٌء كَانوا قَد قَتلُوا    ،وِإنْ أَفْضى إلَى ذَِلك   ،ينقَادوا إلَّا ِبِقتاٍل يفِْضي إلَى قَتِلِهم كُلِِّهم قُوِتلُوا       

  لُوا أَوقْتي لَم.    كَنا أَمفَماِل كَيلُونَ ِفي الِْقتقْتيِرِه ،وغَيِق ونِفي الْع.   ـمهعـلَ مقَات نقَاِتلُ ميو
وِقتالُ هؤلَاِء أَوكَد ِمن قَتِل الطَّواِئـِف       ،وذَاك إقَامةُ حد  ،ِممن يحِميِهم ويِعينهم فَهذَا ِقتالٌ    

لَامِ   الْماِئِع الِْإسرش نِة عِنعتالِ      ،موالْأَمفُوِس واِد النوا ِلفَسبزحت لَاِء قَدؤِث  ،فَِإنَّ هرلَاِك الْحهو
وهؤلَاِء كَالْمحاِرِبني الَّـِذين يـأْوونَ إلَـى        ،لَيس مقْصودهم إدامةَ ِديٍن ولَا ملْكٍ     ،والنسِل
يقْطَعونَ الطَِّريق علَى مـن مـر       ،ونحِو ذَِلك ،أَو بطِْن وادٍ  ، مغارٍة أَو رأِْس جبلٍ    أَو،ِحصٍن

ةِ          ،ِبِهماعمالْجو ِلِمنيسِة الْموِل ِفي طَاعخِللد مهطْلُبِر تالْأَم ِليو دنج ماَءهِإذَا جـِة  ؛وِلِإقَام
 لَى الْحاج أَو غَيِرِه ِمـن  ودفَعوهم ِمثْلَ الْأَعراِب الَِّذين يقْطَعونَ الطَِّريق ع     قَاتلُوهم،الْحدوِد

ِلقَطْـِع الطَِّريـِق   ؛ الطُّرقَاِت أَو الْجبلَةُ الَِّذين يعتِصمونَ ِبرُءوِس الِْجبـاِل أَو الْمغـاراِت    
ا ِلقَطِْع الطَِّريِق بـين الشـاِم والِْعـراِق ويسـمونَ  ذَِلـك              كَالْأَحلَاِف الَِّذين تحالَفُو  .

إذَا لَم يكُونـوا    ،لَِكن ِقتالَهم لَيس ِبمنِزلَِة ِقتاِل الْكُفَّارِ     .فَِإنهم يقَاتلُونَ كَما ذَكَرنا   ،النِهيضةَ
فَِإنَّ علَيِهم ضمانها   ،يكُونوا أَخذُوا أَموالَ الناِس ِبغيِر حق     إلَّا أَنْ   ،ولَا تؤخذُ أَموالُهم  ،كُفَّارا

فَِإنَّ الـردَء   ،وكَذَِلك لَو عِلم عينـه    ،وِإنْ لَم تعلَم عين الْآخرِ    ،فَيؤخذُ ِمنهم ِبقَدِر ما أَخذُوا    
   اها قُلْناٌء كَموس اِشربالْمو،هِ       لَِكنلَياِن عمالض اركَانَ قَر هنيع ِرفإذَا ع ،    هذُ ِمنخؤا يم دريو

ِمن ِرزِق الطَّاِئفَـِة    ،فَِإنْ تعذَّر الرد علَيِهم كَانَ ِلمصاِلِح الْمسـِلِمني       ،علَى أَرباِب الْأَموالِ  
   ِر ذَِلكغَيو مقَاِتلَِة لَهلْ الْ .الْمب     ِلِإقَام مهِمن كُّنمالت اِلِهمِقت ِمن ودقْصم   ِمن مهعنموِد ودِة الْح 

إلَّا أَنْ يكُونَ قَد    ،لَم يجهز علَيِه حتى يموت    ،فَِإذَا جِرح الرجلُ ِمنهم جرحا مثْخنا     ،الْفَساِد
أَو نخـاف   ،إلَّا أَنْ يكُونَ علَيِه حـد     ، وكَفَانا شره لَم نتبعه    وِإذَا هرب ،وجب علَيِه الْقَتلُ  

هتاِقبع. 



 ٨٢

 حكم أسري احملاربني وقطاع الطرق
 وِمن الْفُقَهاِء من يشدد ِفيِهم حتـى      ،ومن أُِسر ِمنهم أُِقيم علَيِه الْحد الَِّذي يقَام علَى غَيِرهِ         

 .وأَكْثَرهم يأْبونَ ذَِلك،يرى غَِنيمةَ أَمواِلِهم وتخِميسها
وأَعانوهم علَـى   ،فَأَما إذَا تحيزوا إلَى مملَكَِة طَاِئفٍَة خاِرجـٍة عـن شـِريعِة الِْإسـلَامِ             

ِلِمنيسالْم، اِلِهمقُوِتلُوا ِلِقت. 
------------- 

 حكم املكاس
     الطَِّريق قْطَعكَانَ لَا ي نا مأَمُءوِس          ،ولَى الرِبيِل عاِء السنأَب ا ِمنِريبض ةً أَوفَارذُ خأْخي هلَِكنو

ِو ذَِلكحناِل ومالْأَحو ابوالدو،كَّاسذَا مفَه، كَّاِسنيةُ الْمقُوبِه علَيع. 
الْفُقَه لَفتاخ قَدِلِه واِز قَتواُء ِفي ج: 

مع أَنه أَشد النـاِس عـذَابا يـوم         ،فَِإنَّ الطَِّريق لَا ينقَِطع ِبهِ    ، ولَيس هو ِمن قُطَّاِع الطَِّريقِ    
سبِعني ِمن أَهـِل    لَقَد تابت توبةً لَو قُِسمت بين       «ِفي الْغاِمِديِة   �حتى قَالَ النِبي    ،الِْقيامِة

مهتِسعِة لَوِدينالَى؟،الْمعا ِللَِّه تفِْسهِبن تادأَنْ ج لَ ِمنةً أَفْضبوت تدجلْ وه١٥٧»و. 
----------- 

 جواز دفع الصائل أو وجوبه
 :ِإجماِع الْمسِلِمنيويجوز ِللْمطْلُوِبني الَِّذين تراد أَموالُهم ِقتالُ الْمحاِرِبني ِب

عن سِعيِد بِن زيـٍد     إذَا أَمكَن ِقتالُهم    ، الْماِل لَا قَِليٍل ولَا كَِثريٍ     يِجب أَنْ يبذُلَ لَهم ِمن    ولَا  
 ومن قُِتـلَ دونَ أَهِلـِه فَهـو       ،من قُِتلَ دونَ ماِلِه فَهو شـِهيد      «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ

ِهيدش،ِهيدش وونَ ِديِنِه فَهقُِتلَ د نمو،ِهيدش وِمِه فَهونَ دقُِتلَ د نم١٥٨»و 
ِبلَا تأِْويٍل ولَا ِولَايٍة فَِإذَا كَـانَ مطْلُوبـه         ،وهو الظَّاِلم ، وهذَا الَِّذي تسميِه الْفُقَهاُء الصاِئلَ    

تالَ وأَعطَاهم شيئًا   وِإنْ ترك الْقِ  ،فَِإذَا لَم يندِفع إلَّا ِبالِْقتاِل قُوِتلَ     ،مِكنجاز منعه ِبما ي   ،الْمالَ
ِمن  ازاِل جـانِ            ، الْمسـاِرِم الِْإنحا ِبمنالز طْلُبةَ ِمثْلُ أَنْ يمرالْح هطْلُوبا إذَا كَانَ مأَمو، أَو

                                                 
 )١٦٩٦ (- ٢٤) ١٣٢٤/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٧
 صحيح) ٣٥٤٤)(٤٥٥/ ٣(السنن الكربى للنسائي  - ١٥٨



 ٨٣

فَِإنه يِجب علَيِه أَنْ يـدفَع عـن   ،أَو الصِبي الْمملُوِك أَو غَيِرِه الْفُجور ِبهِ   يطْلُب ِمن الْمرأَِة    
  ِكنما يفِْسِه ِبمالِ ،نِبالِْقت لَوالٍ    ،وِبح هِمن ِكنيمالت وزجلَا يو،      ـوزجي ـهاِل فَِإنِبِخلَاِف الْم

   هِمن ِكنيمِلأَنَّ؛ الت   اِئزاِل جذْلَ الْماِئزٍ      ، بج رِة غَيمرِبالْح فِْس أَووِر ِبالنذْلَ الْفُجبا إذَا  .وأَمو
 هودقْصانِ ،كَانَ مسلَ الِْإنفِْسهِ    ،قَتن نع فْعالد لَه ازِن ِفـي        ،جلَيلَى قَوِه ؟ علَيع ِجبلْ يهو

 .مذْهِب أَحمد وغَيِرِه 
------------- 

 حكم القتال يف الفتنة
ِمثْلُ أَنْ يختِلف سلْطَاناِن    ، والِْعياذُ ِباَللَِّه ِفتنةً   -فَأَما إذَا كَانَ    ، وهذَا إذَا كَانَ ِللناِس سلْطَانٌ    

ِلِمنيسلْكِ  ،ِللْملَى الْمِتلَاِن عقْتيانِ  ،وسِللِْإن وزجلْ يلَ أَ  ،فَهخإذَا د  رالْآخ لَدا بمهدى ،حرجو
فيةِ     ،السنفِْسِه ِفي الِْفتن نع فَعدـِل            ،أَنْ يِن ِلأَهلَيلَـى قَـوا ؟ عقَاِتلَ ِفيهفَلَا ي ِلمستسي أَو

 .ِفي مذْهِب أَحمد وغَيِرِه،الِْعلِْم
----------- 

 ليهموجوب أخذ احملاربني احلرامية وإقامة احلدود ع
 وقَد أَخذُوا الْأَموالَ الَِّتـي ِللنـاِس فَعلَيـِه أَنْ           -فَِإذَا ظَِفر السلْطَانُ ِبالْمحاِرِبني الْحراِميِة      

 .ويردها علَيِهم مع إقَامِة الْحد علَى أَبداِنِهم ،يستخِرج ِمنهم الْأَموالَ الَِّتي ِللناِس
و  اِرقالس كَذَِلك،        ِهملَيوِتـِه عثُب دعاِل باِر الْمضإح وا ِمنعنتِس    ،فَِإنْ امبِبـالْح مهـاقَبع

كَما ،أَو الِْإخباِر ِبمكَاِنهِ  ،حتى يمكِّنوا ِمن أَخِذِه ِبِإحضاِرِه أَو توِكيِل من يحِضره        ،والضرِب
فَِإنَّ اللَّه قَد أَباح ِللرجـِل ِفـي ِكتاِبـِه أَنْ           ، ممتِنٍع عن حق وجب علَيِه أَداؤه      يعاقَب كُلُّ 

فَهؤلَـاِء أَولَـى    .حتى تؤديـه  ، الْواِجِب علَيهـا   فَامتنعت ِمن ،ا نشزت يضِرب امرأَته إذَ  
أَو الْمصـالَحةَ   ، الْمـالَ  فَِإنْ أَراد ِهبتهم  ،اِلوالْعقُوبةُ حق ِلرب الْم   وهِذِه الْمطَالَبةُ   ،وأَحرى

فَِإنه لَا سِبيلَ إلَى الْعفْـِو      ،فَلَه ذَِلك ِبِخلَاِف إقَامِة الْحد علَيِهم     ،أَو الْعفْو عن عقُوبِتِهم   ،علَيِه
 .عنه ِبحاٍل

------------ 
قِِّهوح ٍء ِمنيِك شراِل ِبتالْم بر لِْزماِم أَنْ يِللِْإم سلَي: 



 ٨٤

يضـمنونها  :وِإنْ كَانت الْأَموالُ قَد تِلفَت ِبالْأَكِْل وغَيِرِه ِعندهم أَو ِعند الساِرِق فَِقيـلَ            
و قَولُ الشـاِفِعي وأَحمـد رضـي اهللا تعـاىل           وه،كَما يضمن ساِئر الْغاِرِمني   ،ِلأَرباِبها
وهو قَـولُ  ،لَا يجتِمع الْغرم والْقَطْع:وتبقَى مع الِْإعساِر ِفي ِذمِتِهم إلَى ميسرٍة وِقيلَ    .عنهما

هو قَولُ ماِلٍك رمحـه     ،ِإعساِريضمنونها مع الْيساِر فَقَطْ دونَ الْ     :وِقيلَ.أَِبي حِنيفَةَ رمحه اهللا   
 .اهللا

--------------- 
 حترمي أخذ املال من قبل السلطان وغريه من أجل استرجاع املال املسروق

             اِرِبنيحلَـى طَلَـِب الْملًا ععاِل جواِب الْأَمبأَر ذَ ِمنأْخلْطَاِن أَنْ يِحلُّ ِللسلَا يـِة  ،وِإقَامو
دالْح،ارو   مهاِس ِمناِل النواِع أَمِتج:           ـِد الَّـِذيننلَا ِللْجفِْسِه ولَا ِلن اِرِقنيلَى طَلَِب السلَا عو

فَيخرج ِفيـِه جنـد   ،يرِسلُهم ِفي طَلَِبِهم بلْ طَلَب هؤلَاِء ِمن نوِع الِْجهاِد ِفي سِبيِل اللَّـهِ           
ِلِمنيسالْم، رخا يكَم   ِرِه ِمنِفي غَي ج    كَاريى الْبمساِت الَِّتي توزلَ . الْغع ِفقنيو  اِهِدينجى الْم

  ذَا ِمناةِ       ِفي هزاِئِر الْغلَى سع هِمن ِفقناِل الَِّذي يالْم ،     كِْفيِهمطَاٌء يع أَو ِإلَّا ،فَِإنْ كَانَ إقْطَاعو
 .فَِإنَّ هذَا ِمن سِبيِل اللَِّه ، الصدقَاِتم ِمن ماِل الْمصاِلِح ِمنغَزِوِهأَعطَاهم تمام ِكفَايِة 

------------- 
 إذا أخذ اإلمام األموال حبق جاز له ذلك

خذَ الِْإمـام  ِمثْلُ التجاِر الَِّذين قَد يؤخذُونَ فَأَ  ،فَِإنْ كَانَ علَى أَبناِء السِبيِل الْمأْخوِذين زكَاةٌ      
اِلِهموكَاةَ أَمِبيِل اللَِّه،زا ِفي سفَقَهأَنو،اِرِبنيحونَ الْمطْلُبي فَقَِة الَِّذينكَن. 

أَو ، الْفَـيِء والْمصـاِلحِ    فَأَعطَى الِْإمام ِمن  ،يٍفولَو كَانت لَهم شوكَةٌ قَِويةٌ تحتاج إلَى تأْلِ       
بعِض رؤساِئِهم يِعينهم علَى إحضاِر الْباِقني أَو ِلترِك شرِه فَيضعف الْباقُونَ ونحـو     الزكَاِة لِ 

 ازج ذَِلك.  لَاِء ِمنؤكَانَ هو  مهلَّفَِة قُلُوبؤالْم ،       اِحـٍد ِمـنو ـرغَي ِمثْـلَ ذَِلـك ذَكَر قَدو
 .وهو ظَاِهر ِبالِْكتاِب والسنِة وأُصوِل الشِريعِة،ِرِهكَأَحمد وغَي،الْأَِئمِة

-------------- 
 جيب أن يرسل السلطان أقوى اجلند ملقاومة احلرامية



 ٨٥

    امِسلَ الِْإمرأَنْ ي وزجلَا يةِ    ،واِميرِة الْحمقَاوم نع فعضي نم،       الًـا ِمـنـذُ مأْخي نلَا مو 
ِبيلِ    الْماِء السنأَب اِر ِمنجالت وِذينلْ،أْخب  ِسلُ ِمنراءِ    يناِء الْأُمِد الْأَقِْوينالْج ،     ـذَّرعتإلَّـا أَنْ ي

ثَلَ ،ذَِلكثَلَ فَالْأَمِسلَ الْأَمرفَي. 
-------------- 

 ال جيوز أن يتفق نواب السلطان واحلرامية على أكل أموال الناس بالباطل
 فَِإنْ كَانَ بعض نواِب السلْطَاِن أَو رؤساِء الْقُرى ونحِوِهم يأْمرونَ الْحراِميةَ ِبالْأَخِذ ِفـي              

ـ حتى إذَا أَخذُوا شيئًا قَاسمهم ودافَع عنهم وأَرضى الْمأْخوِذين          ،الْباِطِن أَو الظَّاِهرِ    بعِضب
ِلأَنَّ ذَِلك يمِكن دفْعه ِبدوِن     ؛ فَهذَا أَعظَم جرما ِمن مقَدِم الْحراِميِة       ،أَو لَم يرِضِهم  ،مأَمواِلِه

 .ما يندِفع ِبِه هذَا 
       دقَالُ ِفي الرا يقَالَ ِفيِه مأَنْ ي اِجبالْوو ،مِن لَهوالْعفَِإنْ قُِتلُوا،و،وِل أَِمـِري   قُِتلَ هلَى قَـوع 

وِإنْ أَخذُوا الْمـالَ قُِطعـت      ،الْمؤِمِنني عمر بِن الْخطَّاِب رضي اهللا عنه وأَكْثَِر أَهِل الِْعلْمِ         
هدي،     لَبصلَ والَ قَتذُوا الْمأَخلُوا وِإنْ قَتقْ       ،ويو قْطَعِل الِْعلِْم يأَه ِل طَاِئفٍَة ِمنلَى قَوعـلُ  وت

لُبصيِقيلَ.ونِ  :وذَيه نيب ريخي،    مِذنْ لَهؤي ِإنْ كَانَ لَمو،    ِهملَيع را قَـدلَم لَِكن،  مهـمقَاس
 .وعطَّلَ بعض الْحقُوِق والْحدوِد ،الْأَموالَ

-------------- 
 من آوى حمدثا أو جمرماً فهو شريكه يف اجلرمية

ِممن وجب علَيِه حد أَو حق ِللَِّه تعالَى أَو         ،أَو قَاِتلًا ونحوهم  ،أَو ساِرقًا ، محاِربا  ومن آوى 
ِمياٍن،ِلآدودِبلَا ع اِجبالْو هِفي ِمنوتسي نِمم هعنمِم ،ورِفي الْج ِريكُهش وفَه. 

   رو اللَّه هنلَع لَقَدو ولُهس،   ِلمسى مورلِ  وأَِبي الطُّفَي نِن أَِبي طَاِلبٍ    :قَالَ،عب ِليا ِلعا ،قُلْننِبرأَخ
ولَِكني سـِمعته  ،ما أَسر ِإلَي شيئًا كَتمـه النـاس  :فَقَالَ،�ِبشيٍء أَسره ِإلَيك رسولُ اِهللا      

ولَعن اُهللا مـن لَعـن      ،ولَعـن اُهللا مـن آوى محـِدثًا       ، ِلغيِر اهللاِ  لَعن اُهللا من ذَبح   «:يقُولُ
 ١٥٩»ولَعن اُهللا من غَير الْمنار،واِلديِه

                                                 
 )١٩٧٨ (- ٤٤)١٥٦٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٥٩



 ٨٦

 �هلْ عِهد ِإلَيك رسولُ اللَِّه      :فَقُلْنا،دخلْت علَى علَي أَنا والْأَشتر    :قَالَ،وعن قَيِس بِن عبادٍ   
 عهدا غَير ما عِهده ِإلَى الناِس       �لَم يعهد ِإلَي النِبي     :عهدا لَم يعهده ِإلَى الناِس كَافَّةً؟ قَالَ      

الْمسـِلمونَ تتكَافَـأُ   «:ِفيها،وأَخرج صِحيفَةً ِمـن جفْـِن سـيِفهِ      ،ِإلَّا ما ِفي ِكتاِبي هذَا    
مهاؤِدم،يو  ماهنأَد ِتِهمى ِبِذمعس،    ماهِسو نلَى مع دي مهِبكَاِفرٍ   ،و ِمنؤلُ مقْتـٍد   ،لَا يهلَا عو

 ١٦٠»فَعلَيِه لَعنةُ اللَِّه والْملَاِئكَِة والناِس أَجمِعني،من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محِدثًا،ِفي عهِدِه
 فَِإِن،أَو الِْإعلَـام ِبـهِ    ،ا الَِّذي آوى الْمحِدثَ فَِإنه يطْلَب ِمنـه إحضـاره          وِإذَا ظُِفر ِبهذَ  

عنتا             ،امنا ذَكَرِدِث كَمحالْم ذَِلك ِمن كِّنمى يتٍة حرم دعةً برِب مرالضِس وبِبالْح وِقبع
 النفُـوِس   فَمـا وجـب حضـوره ِمـن       ،ِبداِء الْمـاِل الْواجِ   أَنه يعاقَب الْممتِنع ِمن أَ    

أَو ،ولَو كَانَ رجلًا يعِرف مكَانَ الْماِل الْمطْلُوِب ِبحق       :يعاقَب من منع حضورها   ،والْأَمواِل
  قِبح طْلُوبلَ الْمجالر،  هعنمالَِّذي ي وهجِ ،وي هلَـا         فَِإنـِه ولَيلَالَةُ عالدِبِه و لَامِه الِْإعلَيع ب

 هانمِكت وزجى       ،يقْوالتو لَى الِْبرِن عاوعاِب التب ذَا ِمنفَِإنَّ ه،      ا لَـوِبِخلَاِف م اِجبو ذَِلكو
 التعاوِن علَى الْـِإثِْم     ِلأَنه ِمن ؛ ِإعلَام ِبِه   لْفَِإنه لَا يِجب ا   ،كَانَ النفْس أَو الْمالُ مطْلُوبا ِبباِطلٍ     

عن أَنٍس رِضي   فَِفي الصِحيح   ،ِلأَنَّ نصر الْمظْلُوِم واِجب   ؛ بلْ يِجب الدفْع عنه     ،والْعدواِن
 هنع ولُ اللَِّه    :قَالَ،اللَّهسقَالَ ر�:»   ا أَوظَاِلم اكأَخ رصا انظْلُوملٌ »  مجـولَ   :فَقَالَ رسا ري

أَو ،تحجـزه «:أَفَرأَيت ِإذَا كَانَ ظَاِلما كَيف أَنصـره؟ قَـالَ        ،أَنصره ِإذَا كَانَ مظْلُوما   ،اللَِّه
هعنمت،هرصن الظُّلِْم فَِإنَّ ذَِلك ١٦١»ِمن 

   ِلمسى موراِبرٍ   وج نلَ:قَالَ،عتاقْت    اِجِرينهالْم ِمن اِن غُلَامارِ  ، غُلَامصالْأَن ِمن غُلَامى ،وادفَن
فَخرج رسـولُ اِهللا    ،يا لَلْمهاِجِرين ونادى الْأَنصاِري يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاِجر أَِو الْمهاِجرونَ  

لَا يا رسولَ اِهللا ِإلَّا أَنَّ غُلَاميِن اقْتتلَا فَكَسع         :لُواقَا» ما هذَا دعوى أَهِل الْجاِهِليةِ    «:فَقَالَ،�
 را الْآخمهدـا       «:قَالَ،أَحظْلُومم ا أَوظَاِلم اهلُ أَخجِر الرصنلْيو أْسـا   ،فَلَا بِإنْ كَـانَ ظَاِلم

ههنفَلْي،نا فَلْيظْلُومِإنْ كَانَ مو رصن لَه هفَِإنهر١٦٢»ص 

                                                 
  زيادة مين-صحيح  ) ٧١٩)(٤٤٢/ ٢(األموال البن زجنويه  - ١٦٠
 )٦٩٥٢)(٢٢/ ٩(صحيح البخاري  - ١٦١

  أشار إليه إشارة فقط –) ٢٥٨٤ (- ٦٢)١٩٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٦٢
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ونهانا ، ِبسـبعٍ  �أَمرنا النِبي   " :قَالَ،عِن البراِء بِن عاِزٍب رِضي اللَّه عنه      وِفي الصِحيحيِن   
وِإبراِر ،ونصـِر املَظْلُـومِ   ،وِإجابـِة الداِعي  ،وِعيادِة املَِريضِ ،أَمرنا ِباتباِع اجلَناِئزِ  :عن سبعٍ 

ــِمال الَِم،قَسالس دراِطِس،وــِميِت الع شتو، ــن ــا ع انهنــةِ :و ــِة الِفض ِم ،آِنياتخو
 ١٦٣"واِإلستبرِق ،والقَسي،والديباِج،واحلَِريِر،الذَّهِب

حتى يخِبر ِبِه   ،حبِس وغَيِرهِ جازت عقُوبته ِبالْ  ، الِْإعلَاِم ِبمكَاِنهِ  نع هذَا الْعاِلم ِبِه ِمن     امت  فَِإِن
فَعوِقب كَما تقَدم ولَا تجوز عقُوبتـه       .لَا تدخلُه النيابةُ  ،ِلأَنه امتنع ِمن حق واِجٍب علَيهِ     ؛ 

 لَى ذَِلكلَّ          ،عوتا تِفي م طَِّردذَا مهِبِه و اِلمع هأَن ِرفا  إلَّا إذَا عالْقُضلَاةُ والْو اه مهرغَيِفي ،ةُ و
ولَيس هذَا مطَالَبةً ِللرجِل ِبحق وجب علَـى        ،ِمن قَوٍل أَو ِفعلٍ   ، امتنع ِمن واِجبٍ   كُلِّ منِ 

 واِزرةٌ ِوزر   ولَـا تـِزر   {:حتى يدخلَ ِفي قوله تعـاىل     ،غَيِرِه ولَا عقُوبةً علَى ِجنايِة غَيِرهِ     
سـِمعت  :قَالَ،عن أَِبيـهِ  ،عن سلَيمانَ بِن عمِرو بِن اَألحوصِ     و ]١٦٤:األنعام[} أُخرى

يـوم احلَـج    :قَـالُوا » أَي يـوٍم هـذَا؟    «: يقُولُ ِفي حجِة الوداِع ِللناسِ     �رسولَ اللَِّه   
 وأَموالَكُم وأَعراضكُم بينكُم حرام كَحرمِة يوِمكُم هـذَا ِفـي           فَِإنَّ ِدماَءكُم «:قَالَ،اَألكْبِر

أَلَا لَا يجِني جاٍن علَى ولَِدِه ولَا مولُود علَـى          ،أَلَا لَا يجِني جاٍن ِإلَّا علَى نفِْسهِ      ،بلَِدكُم هذَا 
                                                                                                                          

هكذا هو يف معظم النسخ يـال بـالم مفصـولة يف            ) يال املهاجرين يال األنصار   (أي تضاربا   ) اقتتل غالمان (ش   [ 
ها ويف بعضها يا آل املهاجرين والالم مفتوحة يف اجلميع وهـي       املوضعني ويف بعضها يا للمهاجرين ويا لألنصار بوصل       

تسميته صـلى اهللا    ) دعوى أهل اجلاهلية  (الم االستغاثة والصحيح بالم موصولة ومعناه أدعو املهاجرين وأستغيث م           
 أمور الدنيا   عليه وسلم ذلك دعوى اجلاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه اجلاهلية من التعاضد بالقبائل يف                 

ومتعلقاا وكانت اجلاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء اإلسالم بإبطال ذلك وفصل القضـايا باألحكـام      
معناه مل حيصل من ) فال بأس(أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غريه     ) فكسع أحدمها اآلخر  (الشرعية  

 ]هذه القصة بأس مما كنت خفته
 )٢٠٦٦ (- ٣)١٦٣٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٣٩)(٧١/ ٢(بخاري صحيح ال - ١٦٣
تلبية دعوة وليمة الزواج وهي واجبة إذا مل يكن         ) إجابة الداعي (.زيارته من العود وهو الرجوع    ) عيادة املريض (ش   [ 

ت مـا   هناك منكر ال يستطيع إزالته كاختالط النساء بالرجال والضرب على آالت اللهو ورمبا كان من مجلة املنكرا                
من الرب وهو خالف احلنث واملعىن تصديق من ) إبرار القسم(.يفعله الناس أحيانا من اإلسراف والتبذير مباهاة ومفاخرة

تدعو له باخلري والربكة كأن تقول له يرمحك اهللا بعـد محـده هللا         ) تشميت العاطس (.أقسم عليك بفعل ما طلبه منك     
أي عن اقتنائهـا    ) آنية الفضة (.اء له بالثبات على طاعة اهللا عز وجل       تعاىل مشتق من الشوامت وهي القوائم فكأنه دع       

الثياب املتخذة من اإلبريسـم     ) الديباج(.واستعماهلا ملا فيه من السرف واخليالء وال فرق يف ذلك بني الرجال والنساء            
 ]يظ منهالثخني من الديباج والغل) اإلستربق(.ثياب من كتان خملوط حبرير) القسي(.وهو نوع من احلرير
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 ِمن أَنْ يعبد ِفي ِبلَاِدكُم هِذِه أَبدا ولَِكن ستكُونُ لَه طَاعةٌ            أَلَا وِإنَّ الشيطَانَ قَد أَِيس    ،واِلِدِه
 ١٦٤»ِفيما تحتِقرونَ ِمن أَعماِلكُم فَسيرضى ِبِه

 ا ذَِلكمِإنِرهِ       ، ولَى غَيع بجو اٍل قَدِبم طْلَبِمثْلُ أَنْ ي،       ـدِعن لَا لَـهِكيلًا وو سلَي وهو ه
لَـا ِبتـرِك    ،ِمن غَيِر أَنْ يكُـونَ قَـد أَذْنب       ،أَو يعاقَب الرجلُ ِبجِرميِة قَِريِبِه أَو جاِرهِ      ،مالٌ

وهو ،فَأَما هذَا فَِإنما يعاقَب علَى ذَنِب نفِْسـهِ       ،فَهذَا الَِّذي لَا يِحلُّ   ،ولَا ِبِفعٍل محرمٍ  ،واِجٍب
أَو يعلَم مكَانَ الْماِل    ،الَِّذي يطْلَب حضوره ِلاسِتيفَاِء الْحق    ،ونَ قَد عِلم مكَانَ الظَّاِلمِ    أَنْ يكُ 

     ِحقِّنيتسالْم قُوقِبِه ح لَّقعت الَِّذي قَد، ِمن ِنعتماِب       فَيِه ِفي الِْكتلَيِة عاِجبِة الْورصالنِة وانالِْإع 
كَما قَد يفْعلُ أَهلُ الْمعِصيِة بعضـهم       ،إما محاباةً وحِميةً ِلذَِلك الظَّاِلمِ    ،لسنِة والِْإجماعِ وا

يا أَيها الَِّذين آمنـوا كُونـوا       {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   .وِإما معاداةً أَو بغضا ِللْمظْلُومِ    ،ِببعٍض
قَو                بأَقْـر ـوِدلُوا هِدلُوا اععلَى أَلَّا تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجلَا يِط واَء ِبالِْقسدهِللَِّه ش اِمني

 .]٨:املائدة[} ِللتقْوى واتقُوا اللَّه ِإنَّ اللَّه خِبري ِبما تعملُونَ
كَما ،وجبنا وفَشلًا وِخـذْلَانا ِلِديِنـهِ    ،ِقسِط الَِّذي أَوجبه اللَّه    الِْقياِم ِللَِّه ِبالْ   وِإما إعراضا عنِ  

الَِّذين إذَا ِقيلَ لَهم انِفروا ِفي سِبيِل اللَّـِه         ،وِديِنِه وِكتاِبهِ ،يفْعلُ التاِركُونَ ِلنصِر اللَِّه ورسوِلهِ    
ومن لَم  ،يستِحق الْعقُوبةَ ِباتفَاِق الْعلَماءِ   ،تقِْديٍر فَهذَا الضرب  وعلَى كُلِّ   .اثَّاقَلُوا إلَى الْأَرضِ  
وهو يشِبه من   .وأَكَلَ الْقَِوي والضِعيف  ،عطَّلَ الْحدود وضيع الْحقُوق   ،يسلُك هِذِه السبلَ  

     ع اِطِل ِمنمالُ الظَّاِلِم الْمم هدنٍ  ِعنيد ٍن أَواِدلٍ     ،ياِكٍم عِليِمِه ِلحست ِمن عنتام قَدوِفي ِبِه  ،وي
هنياِئِمهِ         ،دهب اِليِكِه أَومم أَقَاِرِبِه أَو ِلِه أَوِه ِلأَهلَيةَ عاِجبفَقَةَ الْوالن هي ِمندؤي ـا   .أَوا مكَـِثريو

    ِبس قِل حجلَى الرع ِجبِرهِ يِب غَيـِة قَِريِبـهِ   ،باجِب حبفَقَةُ ِبسِه النلَيع ِجبا تا ،كَمكَمو
 التعِزيِر عقُوبةٌ ِلمن عِلم أَنَّ ِعنده مالًا أَو نفْسا          وهذَا الضرب ِمن  ،قَاِتِلتِجب علَى عاِقلَِة الْ   

 هارضإح ِجبكَالْ   ،ي هِضرحلَا ي وهِبهِ       و ِبريخ هأَن ِلمع أَو اِتِهممحاِق ورالسلَا  ،قُطَّاِع و وهو
 .يخِبر ِبمكَاِنِه

فَهـذَا  ،ِلئَلَّا يتعـدى علَيـِه الطَّاِلـب أَو يظِْلمه        ؛  الِْإخباِر والِْإحضاِر     امتنع ِمن   فَأَما إنِ 
ِسنحم،  تشا يا مكَِثريرِ  وا ِبالْآخمهدأَح ِبه،  هتوهشو ههبش ِمعتجيالْ.وو    ـقالْح ِييزمت اِجبو

                                                 
 صحيح ) ٢١٥٩)(٤٦١/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ١٦٤
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اِطلِ ِمنةِ         ، الْباِضـرالْحِة واِديِل الْبأَه اِء ِمنسؤا ِفي الركَِثري قَعذَا يهو،     ِبِهـم ارجـتإذَا اس
ِجريتسا   ،ما قَرمهنيكَانَ ب اقَةٌ    أَوـدص ـةٌ أَوـةَ      ،باِهِليـةَ الْجِمينَ الْحوـري مهةَ ،فَِإنالِْعزو

وِإنْ كَانَ ظَاِلمـا مبِطلًـا علَـى الْمِحـق          ،والسمعةَ ِعند الْأَوباِش أَنهم ينصرونه    ،ِبالِْإثِْم
ا يناِديِهم ويناِوئُهم فَيرونَ ِفي تسِليِم الْمسـتِجِري        إنْ كَانَ الْمظْلُوم رِئيس   لَاِسيما  ،الْمظْلُوِم

وهم ِمـن أَكْبـِر     ،وهذَا علَى الِْإطْلَاِق جاِهِليةٌ محضـةٌ     ،ِبِهم إلَى ما يناِوئُهم ذُلا أَو عجزا      
ما كَانَ سبب حروٍب ِمن حروِب الْـأَعراِب        وقَد ذُِكر أَنه إن   ،أَسباِب فَساِد الديِن والدنيا   

وكَذَا سـبب دخـوِل     ،كَحرِب الْبسوِس الَِّتي كَانت بين بِني بكٍْر وتغِلب إلَى نحِو هذَا          
كَانَ سببه نحو   ،خراسانَواسِتيلَاؤهم علَى ملُوِك ما وراِء النهِر و      ،الترِك الْمغوِل دار الِْإسلَامِ   

فَِإنَّ أَكْـرم  ،ومن بذَلَ الْحق ِمن نفِْسِه فَقَد أَكْرم نفْسه     ،ومن أَذَلَّ نفْسه ِللَِّه فَقَد أَعزها     .هذَا
   مقَاهاللَِّه أَت دلِْق ِعنالْخ،     قِع الْحنم ِبالظُّلِْم ِمن زتاع نمو،ـِل الِْإثْمِ  وِفع،     ـهفْسأَذَلَّ ن فَقَـد

من كَانَ يِريد الِْعزةَ فَِللَِّه الِْعزةُ جِميعا ِإلَيِه يصعد الْكَِلم الطَّيـب            { :قَالَ اللَّه تعالَى  ،وأَهانها
      مئَاِت لَهيونَ السكُرمي الَِّذينو هفَعري اِلحلُ الصمالْعو       وربي وه أُولَِئك كْرمو ِديدش ذَابع 

يقُولُونَ لَِئن رجعنا ِإلَى الْمِدينـِة لَيخـِرجن        { :وقَالَ تعالَى عن الْمناِفِقني   ] ١٠:فاطر[} 
           لَِكـنو ِمِننيـؤِللْموِلِه وسِلرةُ وِللَِّه الِْعزا الْأَذَلَّ وهِمن زـونَ     الْأَعلَمعلَـا ي ـاِفِقنينالْم {

وِمن الناِس من يعِجبك قَولُه ِفـي       {: وقَالَ اللَّه تعالَى ِفي ِصفَِة هذَا الضربِ       ]٨:املنافقون[
ى سعى ِفـي    وِإذَا تولَّ ) ٢٠٤(الْحياِة الدنيا ويشِهد اللَّه علَى ما ِفي قَلِْبِه وهو أَلَد الِْخصاِم            

           ادالْفَس ِحبلَا ي اللَّهلَ وسالنثَ ورالْح ِلكهيا وِفيه فِْسدِض ِليِق    ) ٢٠٥(الْأَرات ِإذَا ِقيلَ لَهو
 ادالِْمه لَِبئْسو منهج هبسةُ ِبالِْإثِْم فَحالِْعز هذَتأَخ البقرة[} ) ٢٠٦(اللَّه[. 

ولَا يثْبت أَنه مظْلُوم    ،واِجب علَى من استجار ِبِه مستِجري إنْ كَانَ مظْلُوما ينصره           وِإنما الْ 
 اهوعِد درجلُ  ،ِبمجكَى الرتا اشفَطَالَم، ظَاِلم وهِرهِ     ،وغَيِمِه وصخ ِمن هربخ كِْشفلْ يِإنْ فَ،ب

  هدا رنِ كَانَ ظَاِلمع     كَنفِْق إنْ أَمـطِ         ، الظُّلِْم ِبالركْـٍم ِبالِْقسح ـلٍْح أَوص ا ِمـنِإلَّا ،إمو
وأَكْثَر ،ِمن قَيٍس ويمٍن ونحِوِهم   ،وِإنْ كَانَ كُلٌّ ِمنهم ظَاِلما مظْلُوما كَأَهِل الْأَهواءِ       ،فَِبالْقُوِة

أَو ،ِلشبهٍة أَو تأِْويـلٍ   ؛ ا غَير ظَاِلميِن    يأَو كَانا جمِ  ،مصاِر والْبواِدي الْمتداِعني ِمن أَهِل الْأَ   
وِإنْ {:سعى بينهما ِبالِْإصلَاِح أَو الْحكِْم كَما قَـالَ اللَّـه تعـالَى           ،غَلٍَط وقَع ِفيما بينهما   



 ٩٠

 فَأَصِلحوا بينهما فَِإنْ بغت ِإحداهما علَى الْـأُخرى فَقَـاِتلُوا       طَاِئفَتاِن ِمن الْمؤِمِنني اقْتتلُوا   
                أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّـهِل ودا ِبالْعمهنيوا بِلحفَأَص ِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءتِفيَء ِإلَى أَمى تتِغي حبالَِّتي ت

   قِْسِطنيالْم ِحب٩(ي ( ؤا الْممِإن          لَّكُـملَع قُوا اللَّـهاتو كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمن
لَا خير ِفي كَِثٍري ِمن نجواهم ِإلَّا مـن أَمـر      {:وقَالَ تعالَى ] احلجرات[} ) ١٠(ترحمونَ  

        فْعي نماِس والن نيلَاٍح بِإص وٍف أَورعم قٍَة أَودِتيِه       ِبصؤن فواِت اللَِّه فَسضراَء مِتغاب لْ ذَِلك
 .]١١٤:النساء[} أَجرا عِظيما 

يا : فَقُلْت �سأَلْت رسولَ اِهللا    :يقُولُ،سِمعت أَِبي :قَالَت،عن امرأٍَة ِمنهم يقَالُ لَها فُسيلَةُ     و
ولَِكن ِمن الْعصـِبيِة أَنْ يِعـني       ،لَا" :ب الرجلُ قَومه؟ قَالَ   أَِمن الْعصِبيِة أَنْ يحِ   ،رسولَ اهللاِ 

  ١٦٥"الرجلُ قَومه علَى الظُّلِْم 
      ِلِجيدٍم الْمشعِن جاِلِك بِن ماقَةَ برس نولُ اللَِّه    :قَالَ،وعسا رنطَبفَقَـالَ ،�خ:»  كُمـريخ

 ١٦٦»ما لَم يأْثَم،ِهالْمداِفع عن عِشريِت
مثَلُ الَّـِذي   «: قَالَ�عن رسوِل اللَِّه ،عن أَِبيِه،وعن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن مسعودٍ    

 ١٦٧.»فَهو ينزع ِمنها ِبذَنِبِه،يِعني قَومه علَى غَيِر الْحق كَمثَِل بِعٍري تردى ِفي ِبئٍْر
وِإذَا رجـلٌ يتعـزى ِبعـزاِء       ،شِهدته يوما يعِني أُبي بن كَعبٍ     :قَالَ،وعن عتي بِن ضمرةَ   

 لَا تلُوموِني فَِإنَّ  :فَقَالَ،فَكَأَنَّ الْقَوم استنكَروا ذَِلك ِمنه    ،فَأَعضه بأَيِر أَِبيِه ولَم يكَنه    ،الْجاِهِليِة
 ١٦٨»يتعزى ِبعزاِء الْجاِهِليِة فَأَِعضوه ولَا تكَنوا من رأَيتموه «: قَالَ لَنا�نِبي اِهللا 

أَو ،أَو ِجـنٍس أَو مـذْهبٍ     ،ِمن نسٍب أَو بلَدٍ   ، وكُلُّ ما خرج عن دعوِة الِْإسلَاِم والْقُرآنِ      
    ِمن وةِ طَِريقٍَة فَهاِهِلياِء الْجزقال    ،ع،هنع اللَّه ِضير اِبرعن ج:    ِبيالن عا منوغَز�،  ثَاب قَدو

                                                 
  وقد عزاه أليب داود وليس فيه-حسن لغريه  ) ١٧٤٧٢)(١٦/ ٢٩(مسند أمحد ط الرسالة  - ١٦٥

 صحيح لغريه ) ٥١٢٠)(٣٣٢/ ٤(سنن أيب داود  - ١٦٦
يد وفاتـه أن لـه   وأعله بأيوب بن سـو ) ١٨٢(والضعيفة ) ٢٩١٥(ووهم األلباين فحكم بوضعه يف ضعيف اجلامع        

 !!طريقني آخرين أحدمها مرسل والثاين موصول فما أسهل احلكم بالوضع عنده

 صحيح) ٥٩٤٢)(٢٧١/ ١٣( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٦٧
 صحيح) ١٠٧٤٦)(٣٥٨/ ٩(السنن الكربى للنسائي  - ١٦٨
ره ِبمثل هذَا اللَّفْظ الشنيع ردا ملا أَتى ِبِه ِمـن     جياه،اعضض بأير أَِبيك  :يِريد يقُولُ لَه  :قلت،ذكره:يعِني،»ِبهن أَِبيهِ «:قَوله

 )١٢١/ ١٣(شرح السنة للبغوي .واالفتخار م،االنتماء ِإلَى قبيلته
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فَكَسـع  ،وكَـانَ ِمـن املُهـاِجِرين رجـلٌ لَعاب        ،معه ناس ِمن املُهاِجِرين حتى كَثُروا     
وقَالَ ،يا لَلْأَنصـارِ  :وقَالَ اَألنصاِري ،ا حتى تداعوا  فَغِضب اَألنصاِري غَضبا شِديد   ،أَنصاِريا

اِجِرياملُه: اِجِرينها لَلْمي،   ِبيالن جرقَالَ      " :فَقَالَ،�فَخ ِة؟ ثُمِل اجلَاِهِليى أَهوعالُ دا با :مم
  مهأْنارِ   " شصاَألن اِجِريِة املُهعِبكَس ِبرفَأُخقَالَ،ي:   ِبيِبيثَـةٌ   «:�فَقَالَ النا خها فَِإنوهعد «

لَِئن رجعنا ِإلَى املَِدينِة لَيخِرجن اَألعـز       ،أَقَد تداعوا علَينا  :وقَالَ عبد اللَِّه بن أُبي ابن سلُولَ      
الَ «:�فَقَالَ النِبي   ،ولَ اللَِّه هذَا اخلَِبيثَ؟ ِلعبِد اللَّهِ     أَالَ نقْتلُ يا رس   :فَقَالَ عمر ،ِمنها اَألذَلَّ   

هابحلُ أَصقْتكَانَ ي هأَن اسثُ الندحت١٦٩»ي  
 فَنادى الْمهـاِجر أَوِ   ،وغُلَام ِمن الْأَنصارِ  ،اقْتتلَ غُلَاماِن غُلَام ِمن الْمهاِجِرين    :قَالَ،وعن جاِبرٍ 
مـا  «:فَقَالَ،�فَخرج رسولُ اِهللا   ،يا لَلْمهاِجِرين ونادى الْأَنصاِري يا لَلْأَنصارِ     ،الْمهاِجرونَ

لَا يا رسولَ اِهللا ِإلَّا أَنَّ غُلَاميِن اقْتتلَا فَكَسـع أَحـدهما            :قَالُوا» هذَا دعوى أَهِل الْجاِهِليةِ   
را «:لَقَا،الْآخظْلُومم ا أَوظَاِلم اهلُ أَخجِر الرصنلْيو أْسفَلَا ب،ههنا فَلْيِإنْ كَانَ ظَاِلم،  لَـه هفَِإن

هرصنا فَلْيظْلُومِإنْ كَانَ مو رص١٧٠»ن 
 

                                                 
  ذكره باملعىن -) ٢٥٨٤ (- ٦٣)١٩٩٨/ ٤(وصحيح مسلم ) ١٨٣/ ٤(صحيح البخاري  - ١٦٩
يلعـب  ) لعـاب (.اجتمـع ) ثاب(.هلجرةقيل غزوة املريسيع وقيل غزوة بين املصطلق سنة ست من ا          ) غزونا(ش     [ 

باحلراب كما تصنع احلبشة وقيل مزاح وامسه جهجاه بن قيس الغفاري وكان أجري عمر بـن اخلطـاب رضـي اهللا                     
هو سنان بـن    ) أنصاريا(.من الكسع وهو ضرب دبر غريه بيده أو رجله وقيل هو ضرب العجز بالقدم             ) فكسع(.عنه

ما حاهلا بينكم وهي التناصر والتداعي باآلبـاء        ) ما بال دعوى اجلاهلية   (.عضااستغاثوا ونادى بعضهم ب   ) تداعوا(.وبرة
) خبيثة(.اتركوا هذه املقالة  ) دعوها(.ما جرى هلم  ) ما شأم (.أي ال تداعوا ا بل تداعوا باإلسالم الذي يؤلف بينكم         

 ]قبيحة منكرة وكريهة مؤذية تثري الغضب والتقاتل على الباطل
  زيادة مين  -) ٢٥٨٤ (- ٦٢)١٩٩٨/ ٤(صحيح مسلم  - ١٧٠
هكذا هو يف معظم النسخ يـال بـالم مفصـولة يف            ) يال املهاجرين يال األنصار   (أي تضاربا   ) اقتتل غالمان (ش   [ 

املوضعني ويف بعضها يا للمهاجرين ويا لألنصار بوصلها ويف بعضها يا آل املهاجرين والالم مفتوحة يف اجلميع وهـي              
تسميته صـلى اهللا    ) دعوى أهل اجلاهلية  (بالم موصولة ومعناه أدعو املهاجرين وأستغيث م        الم االستغاثة والصحيح    

عليه وسلم ذلك دعوى اجلاهلية هو كراهة منه لذلك فإنه مما كانت عليه اجلاهلية من التعاضد بالقبائل يف أمور الدنيا                    
الم بإبطال ذلك وفصل القضـايا باألحكـام   ومتعلقاا وكانت اجلاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل فجاء اإلس   

معناه مل حيصل من ) فال بأس(أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجل أو سيف أو غريه     ) فكسع أحدمها اآلخر  (الشرعية  
 ]هذه القصة بأس مما كنت خفته
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 :طْع يِدِه الْيمنى ِبالِْكتاِب والسنِة والِْإجماِعوأَما الساِرق فَيِجب قَ

والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما جزاًء ِبما كَسبا نكَالًا ِمن اللَّـِه واللَّـه             { :قَالَ تعالَى 
   ِكيمح ِزيز٣٨(ع (   لَحأَصِد ظُلِْمِه وعب ِمن ابت نفَم   غَفُـور ِه ِإنَّ اللَّـهلَيع وبتي فَِإنَّ اللَّه

 ِحيم٣٨،٣٩:املائدة[} )٣٩(ر[ 
 ال جيوز تأخري احلد بعد ثبوته

 ولَا مالٌ يفْتدى ِبِه ولَا      ال حببسٍ :أو باإلقرار تأخريه  ، وال جيوز بعد ثبوت احلد بالبينة عليه      
هرقَا    ،غَيِفي الْأَو هدي قْطَعلْ تا  بِرهغَيِة وظَّمعِت الْم    ِمن دةَ الْحاتِ ؛ فَِإنَّ إقَاماداِد ، الِْعبكَالِْجه

فَيكُـونُ الْـواِلي    : اللَِّه ِبِعباِدهِ  قَامةَ الْحدوِد رحمةٌ ِمن   فَينبِغي أَنْ يعِرف أَنَّ إ    ،ِفي سِبيِل اللَّهِ  
دِة الْحا ِفي إقَامِديدش،أْخلَا تطِّلُهعأْفَةٌ ِفي ِديِن اللَِّه فَير ذُه. 

 أمهية إقامة احلدود يف اإلسالم
وإرادة العلو على   ،ويكُونُ قَصده رحمةَ الْخلِْق بكف الناس عن املنكرات؛ ال شفاء غيظه          

كَما تِشري ِبِه الْأُم ِرقَّةً     - ولَِدِه   ِبمنِزلَِة الْواِلِد إذَا أَدب ولَده؛ فَِإنه لَو كَف عن تأِْديبِ         :اخللق
 يود ويؤِثر أَنْ لَا يحِوجه      هوإصالحا حلاله؛ مع أن   ، به وِإنما يؤدبه رمحةً  ، لَفَسد الْولَد  -ورأْفَةً

وِبمنِزلَِة قَطْـِع الْعضـِو     ،يهوِبمنِزلَِة الطَِّبيِب الَِّذي يسِقي الْمِريض الدواَء الْكَرِ      ،إلَى تأِْديبٍ 
ونحِو ذَِلك؛ بلْ ِبمنِزلَِة شرِب الِْإنساِن الـدواَء        ،وقَطِْع الْعروِق بالفساد  ،والْحجِم،الْمتآِكِل
الْكَِريه،مو    فِْسِه ِمنلَى نع ِخلُهدةَ    ا ياحالَ ِبِه الرنقَِّة ِليشرِ . الْمكَذَا شفَه وددالْح تكَذَا ،عهو

 ح الرِعيِة والنهـي عـنِ     فإنه متى كَانَ قَصده صلَا    ،ينبِغي أَنْ تكُونَ ِنيةُ الْواِلي ِفي إقَامِتها      
وطَاعةَ ،ِه تعالَى وابتغى ِبذَِلك وجه اللَّ   ،ودفِْع الْمضرِة عنهم  ،ِبجلِْب الْمنفَعِة لَهم  ،الْمنكَراِت

وقَد يرِضـي   ،وكَفَاه الْعقُوبةَ الْبشِريةَ  ،وتيسرت لَه أَسباب الْخيرِ   ،أَلَانَ اللَّه لَه الْقُلُوب   :أَمِرِه
وددحالْم،دِه الْحلَيع إذَا أَقَام. 

 وهاال جيوز أن يكون الغرض من إقامة احلدود العلو يف األرض وحن
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     ِهملَيع لُوالْع هضا إذَا كَانَ غَرأَمو ،  وهظِّمعِتِه ِلياسةَ ِريِإقَاملِ ،و أَو       ِمـن ِريـدـا يم ذُلُوا لَهبي 
أَنْ  قَبـلَ    -رِضي اللَّه عنه  -ويروى أَنَّ عمر بن عبِد الْعِزيِز       .انعكَس علَيِه مقْصوده  ،الْأَمواِل

            ِبيِة النِدينلَى مِلِك عِد الْمبِن عِليِد با ِللْواِئبالِْخلَافَةَ كَانَ ن ِليي�،     مـهاسس كَانَ قَـدو
فَسأَلَ أَهلَ الْمِدينـِة    ،وقَد سامهم سوَء الْعذَابِ   ، الِْعراقِ فَقَِدم الْحجاج ِمن  ،حةًِسياسةً صالِ 

 رمع ن؟ قَالُوا   .عِفيكُم هتبيه فهِ    :كَيإلَي ظُرنأَنْ ن ِطيعتسا ن؟      :قَالَ.ملَـه كُمـتبحم ـفكَي
ما بين الثَّلَاثَِة الْأَسـواِط إلَـى       :فَكَيف أَدبه ِفيكُم؟ قَالُوا   :هو أَحب إلَينا ِمن أَهِلنا قَالَ     :قَالُوا

 . السماِءهذَا أَمر ِمن،ذَا أَدبهوه،وهِذِه محبته،ِذِه هيبتهه:قَالَ.الْعشرِة
 حسم اليد بعد قطعها

قُِطعـت ِرجلُـه    :فَِإنْ سرق ثَاِنيا  .ويستحب أَنْ تعلَّق ِفي عنِقهِ    ، وِإذَا قُِطعت يده حسمت   
ـ   ففيه  :وراِبعا،فَِإنْ سرق ثَاِلثًا  .الْيسرى لَـاِن ِللصقَو      ِمـن مهـدعب ـنمِة وابـاِء  حلَمالْع 
 ومـذْهب   -رِضي اللَّه عنه  -وهو قَولُ أَِبي بكٍْر     ،تقْطَع أَربعته ِفي الثَّاِلثَِة والراِبعةِ    :أَحدهما
اِفِعينِ   ،الشيتايوى الردِفي إح دمأَحو. الثَّاِني أَنو سبحي ه،    ِليلُ عقَو وهو-  هنع اللَّه ِضير- 

نيالْكُوِفيى   ،ورِتِه الْأُخايِفي ِرو دمأَحا     .وابِنص قرإذَا س هدي قْطَعا تمِإنو،    اٍر أَوِدين عبر وهو
اِهمرــةُ د ــِل الْ،ثَلَاثَ أَه ــن ــاِء ِم لَمــوِر الْع همج ــد ــِديِث ِعن ــِل الْح أَهــاِز و ِحج

ِرِهمغَياِلٍك،وكَم،اِفِعيالشو،دمأَحقُولُ  ،وي نم مهِمنو:   اِهمرةُ درشع أَو ارِدين.   قـرس نفَم
أَنَّ رسـولَ   ،وِفي الصِحيحيِن عن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما         ،ذَِلك قُِطع ِباِلاتفَاقِ  

 ١٧١»قَطَع ِفي ِمجن ثَمنه ثَالَثَةُ دراِهم «�اللَِّه 
     رمِن عِن ابولَ اِهللا    «، ويف لفظ مسلم عسثَلَاثَـةُ          �أَنَّ ر ـهتِقيم ـناِرقًا ِفي ِمجس قَطَع 

اِهمر١٧٢»د 
 » اليد ِفي ربِع ِديناٍر فَصاِعداتقْطَع «:�قَالَ النِبي ، وِفي الصِحيحيِن عن عاِئشةَ

 »تقْطَع يد الساِرِق ِفي ربِع ِديناٍر«:قَالَ،�عِن النِبي ،ويف روية عن عاِئشةَ

                                                 
 )١٦٨٦ (- ٦)١٣١٣/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٧٩٥)(١٦١/ ٨(صحيح البخاري  - ١٧١

 )١٦٨٦ (- ٦)١٣١٣/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧٢



 ٩٥

عـِن  :حدثَتهم،أَنَّ عاِئشةَ رِضي اللَّه عنها    ،حدثَته، ويف رواية عن عمرةَ ِبنِت عبِد الرحمنِ      
 ِبياٍر«:قَالَ،�النِع ِدينبِفي ر دالي قْطَع١٧٣»ت. 

لَا تقْطَع يد الساِرِق ِإلَّا ِفي ربـِع        «: قَالَ �عن رسوِل اِهللا    ،عن عاِئشةَ   وِفي ِروايٍة ِلمسِلمٍ  
 ١٧٤» ِديناٍر فَصاِعدا

      اِنيسى الْغيحِن يى بيحي نٍة وعايِفي ِروـِد        :،قَالَومحم نكِْر با بأَب ةَ فَلَِقيتِدينالْم تقَِدم
أُِتيت ِبساِرٍق ِمن أَهِل ِبلَاِدكُم حـوراِني     :فَقَالَ،بِن عمِرو بِن حزٍم وهو عاِملٌ علَى الْمِدينةِ       

أَنْ لَا تعجلْ ِفي    : عمرةُ ِبنت عبِد الرحمنِ    فَأَرسلَت ِإِلي خالَِتي  :قَالَ،قَد سرق سِرقَةً يِسريةً   
أَمِر هذَا الرجِل حتى آِتيك فَأُخِبرك ما سِمعت ِمن عاِئشةَ رِضي اُهللا عنهـا ِفـي أَمـِر                  

قَالَ رسـولُ اِهللا    :نها تقُولُ فَأَتتِني فَأَخبرتِني أَنها سِمعت عاِئشةَ رِضي اُهللا ع       :قَالَ،الساِرِق
 ١٧٥".لَا تقْطَعوا ِفيما هو أَدنى ِمن ذَِلك ،اقْطَعوا ِفي ربِع ِديناٍر" :�

 شروط قطع يد السارق
     اِهمرِئٍذ ثَلَاثَةَ دمواِر يينالد عبكَانَ را   ، ومهِدر رشوالدينار اثين ع.   س اِرقكُونُ السلَا ياِرقًا و

والثَّمر الَِّذي يكُونُ ِفي الشجِر     ،فَأَما الْمالُ الضاِئع ِمن صاِحِبهِ    .حتى يأخذ الْمالَ ِمن ِحرزٍ    
لَِكن يعزر  ،فَلَا قَطْع ِفيهِ  ،والْماِشيةُ الَِّتي لَا راِعي ِعندها ونحو ذَِلك      ،ِفي الصحراِء ِبلَا حاِئطٍ   

وقَـد اختلَـف أَهـلُ الِْعلْـِم ِفـي          .كَما جاَء ِبِه الْحِديثُ   ،يضاعف علَيِه الْغرم  و،اآلخذ
أَنَّ غُلَاما سـرق وِديـا ِمـن        ،عن واِسِع بِن حبانَ   ،وِممن قَالَ ِبِه أَحمد وغَيره    ،التضِعيِف

لَا قَطَع ِفي    «: قَالَ �ِإنَّ النِبي   :فَقَالَ راِفع بن خِديجٍ   ،قَطِْعِهفَأَمر بِ ،فَرِفع ِإلَى مروانَ  ،حاِئٍط
 ١٧٦.»ثَمٍر ولَا كَثٍَر

                                                 
 )١٦٨٤ (- ١)١٣١٢/ ٣(وصحيح مسلم ) ٦٧٨٩)(١٦٠/ ٨(صحيح البخاري  - ١٧٣

 ]فما زاد وصعد عنه) فصاعدا(.أي يف سرقته أو سرقة ما تبلغ قيمته ذلك) يف ربع دينار(
 )١٦٨٤ (- ٢)١٣١٢/ ٣(صحيح مسلم  - ١٧٤
 ليست فيه وقد عزاها للبخاري وهي -صحيح  ) ١٧١٦٤)(٤٤٤/ ٨(السنن الكربى للبيهقي  - ١٧٥
  زيادة مين –صحيح  ) ٤٤٦٦)(٣١٧/ ١٠( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ١٧٦

فَأَمر ،]٣٨:املائدة[} والساِرق والساِرقَةُ فَاقْطَعوا أَيِديهما   {:عموم الِْخطَاِب ِفي الِْكتاِب قَولُه جلَّ وعلَا      «: قَالَ أَبو حاِتمٍ  
فَكَانَ ،وأَنْ لَا قَطَع ِإلَّا ِفي ربِع ِدينارٍ      ،ولَا الْكَثَرِ ،ثُم فَسرته السنةُ ِبأَنْ لَا قَطَع علَى ساِرِق الثَّمرِ        ، سرق ِبقَطِْع الساِرِق ِإذَا ما   

 »وم مقَامه ِسوى الثَّمِر والْكَثَِروما يقُ،فَاقْطَعوا أَيِديهما ِإذَا سرق ربع ِديناٍر:الْمراد ِمن الِْخطَاِب ِمن الِْكتاِب



 ٩٦

فَغرسه ِفي حـاِئِط    ،أَنَّ عبدا سرق وِديا ِمن حاِئِط رجلٍ      ،وعن محمِد بِن يحيى بِن حبانَ     
فَاستعدى علَى الْعبـِد مـروانَ بـن        ،فَوجده، يلْتِمس وِديه  فَخرج صاِحب الْوِدي  ،سيِدِه

فَانطَلَق سيد الْعبـِد    ،فَسجن مروانُ الْعبد وأَراد قَطْع يِدهِ     ،وهو أَِمري الْمِدينِة يومِئذٍ   ،الْحكَِم
لَا قَطْع ِفـي    «: يقُولُ �فَأَخبره أَنه سِمع رسولَ اللَِّه      ،كفَسأَلَه عن ذَلِ  ،ِإلَى راِفِع بِن خِديجٍ   

وأَنا أُِحـب أَنْ    ،وهو يِريد قَطْع يـِدهِ    ،ِإنَّ مروانَ أَخذَ غُلَاِمي   :فَقَالَ الرجلُ ،»ولَا كَثَرٍ ،ثَمٍر
        ِمن تِمعِبالَِّذي س هِبرخِه فَتِعي ِإلَيم ِشيموِل اللَِّه   تسـِديٍج      ،�رخ نب اِفعر هعى مشفَم

لَا قَطْـع ِفـي     «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :فَقَالَ لَه راِفع  ،حتى أَتى مروانَ بن الْحكَمِ    
ـ " :فَأَمر مروانُ ِبالْعبِد فَأُرِسلَ قَالَ أَبو داود      ،»ولَا كَثَرٍ ،ثَمٍر رواه أَهـلُ   "الْجمـار   :رالْكَثَ

 ١٧٧.السنِن
سِمعت رجالً ِمن مزينةَ يسأَلُ رسولَ اِهللا       :قَالَ،عن جدِه   ،عن أَِبيِه   ، عن عمِرو بِن شعيٍب     

ـ   :ِجئْت أَسأَلُك عِن الضالَِّة ِمن اإلِِِبـِل ؟ قَـالَ         ،يا رسولَ اِهللا    :قَالَ، � ذَاؤها معهـا ِح
الضالَّةُ ِمن الْغـنِم ؟  :فَدعها حتى يأِْتيها باِغيها قَالَ،وتِرد الْماَء  ،تأْكُلُ الشجر   ،وِسقَاؤها  ،

 ِفي  الْحِريسةُ الَِّتي توجد  :تجمعها حتى يأِْتيها باِغيها قَالَ    ،أَو ِللذِّئِْب   ،أَو َألِخيك   ،لَك  :قَالَ
ِإذَا بلَغَ  ،وما أُِخذَ ِمن عطَِنِه فَِفيِه الْقَطْع       ،وضرب نكَاٍل   ،ِفيها ثَمنها مرتيِن    :مراِتِعها ؟ قَالَ  

       نالِْمج نثَم ذَِلك ذُ ِمنخؤا يولَ اِهللا    :قَالَ،مسا ري،  ارا ؟     ،فَالثِّماِمها ِفي أَكْمها أُِخذَ ِمنمو 
فَعلَيِه ثَمنه مـرتيِن    ،ومِن احتملَ   ،فَلَيس علَيِه شيٌء    ،ولَم يتِخذْ خبنةً    ،من أَخذَ ِبفَِمِه    :قَالَ

ن ِإذَا بلَغَ ما يؤخذُ ِمن ذَِلك ثَمن الِْمج       ،فَِفيِه الْقَطْع   ،وما أَخذَ ِمن أَجراِنِه     ،وضربا ونكَاالً   
فَـِإنْ وِجـد    ،عرفْها حوالً   :واللُّقَطَةُ نِجدها ِفي سِبيِل الْعاِمرِة ؟ قَالَ      ،يا رسولَ اِهللا    :قَالَ،

ِفيـِه وِفـي    :ما يوجد ِفي الْخِرِب الْعاِدي ؟ قَالَ      :قَالَ،وِإالَّ فَِهي لَك    ،فَأَدها ِإلَيِه   ،باِغيها  
مكَاِز الْخالرِن..سنلُ السأَه اهو١٧٨.ر 

                                                 
/ ٤(وسنن الترمـذي ت شـاكر        ) ٢٥٩٣)(٨٦٥/ ٢(وسنن ابن ماجه    )٤٣٨٨)(١٣٧/ ٤(سنن أيب داود     - ١٧٧
 صحيح ) ٤٩٦٠)(٨٦/ ٨(وسنن النسائي ) ١٤٤٩)(٥٢

عـامل  (ومسند أمحـد    ) ٨٤٨٠)(١٢٣/ ١١(واملسند اجلامع    ) ١٢٠٦٨)(٣١٤/ ٦(السنن الكربى للبيهقي     - ١٧٨
 صحيح) ٦٦٨٣)(٦٣٣/ ٢) (الكتب



 ٩٧

كَيـف  ،يا رسولَ اهللاِ  : فَقَالَ �أَنَّ رجلًا ِمن مزينةَ أَتى رسولَ اِهللا        ،وعن عبِد اِهللا بِن عمٍرو    
 قَطْع ِإلَّا   ولَيس ِفي شيٍء ِمن الْماِشيةِ    ،ِهي وِمثْلُها والنكَالُ  «:ترى ِفي حِريسِة الْجبِل؟ فَقَالَ    

وما لَم يبلُغْ ثَمن الِْمجن فَِفيـِه غَرامـةُ       ،ِفيما آواه الْمراح فَبلَغَ ثَمن الِْمجن فَِفيِه قَطْع الْيدِ        
ِمثْلُـه  هو و «:كَيف ترى ِفي الثَّمِر الْمعلَِّق؟ قَالَ     ،يا رسولَ اهللاِ  :قَالَ» ِمثْلَيِه وجلَدات نكَالٍ  

ولَيس ِفي شيٍء ِمن الثَّمِر الْمعلَِّق قَطْع ِإلَّا ِفيما آواه الْجِرين فَما أُِخـذَ ِمـن          ،معه والنكَالُ 
     ِفيِه الْقَطْع نالِْمج نلَغَ ثَمِريِن فَبِه         ،الْجةُ ِمثْلَيامفَِفيِه غَر نالِْمج نلُغْ ثَمبي ا لَممو  اتلَـدجو

  ١٧٩»نكَاٍل
ومن انتهب  ،لَيس علَى الْمنتِهِب قَطْع   «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    ، ولذلك قَالَ جاِبر بن عبِد اللَّهِ     

  .١٨٠»نهبةً مشهورةً فَلَيس ِمنا
فَيعلَم ِبِه  ،ِذي يجتِذب الشيءَ  والْمختِلس الَّ ، فاملنتهب الذي ينهب الشيَء والناس ينظُرونَ     

فإنـه  ،وأَما الطَّرار وهو الْبطَّاطُ الَِّذي يبطُّ الْجيوب والْمناِديلَ والْأَكْمام وحنوها         ،قَبلَ أَخِذهِ 
 ..يقطع على الصحيح

                                                                                                                          

 امل  :قَالَ اِإلمبحبريسة الْج ادقر:أَراة ،الْبوذَة من املرعى  ،أَو الِْإِبل ،أَو الشأْخجلُ:يقَالَ،الْمـاة مـن   ،احترس الرِإذا أَخذ الش
ا فالشيء الْمتلف لَا يضمن ِبأَكْثَر من مثـن         وِإلَّ،وِإجياب الثّمن مرتيِن يشبه أَن يكون على سِبيل الْوعيد والزجر         ،املرعى

كَانَ ِفي صدر الِْإسلَام يقع بعض الْعقُوبات :وقد قيل،وِإلَيِه ذهب أَحمد بن حنبل  ،وكَانَ عمر بن الْخطَّاب حيكم ِبهِ     ،مثله
ِإذا كَـانَ   :أَراد ِبهِ » وما سرق ِمنها من أعطانه    «:وقَوله.يرالتعِز» ِبضرب النكال «وأَراد  ،واهللا أعلم ،ثُم نسخ ،ِفي الْأَموال 

وِإن كَانَ مرسال ِفي صحراء أَو جبل لَيس له حافظ فَلَا قطع            ،فَيجب الْقطع على سارقه   ،أَو عطنه ،الْبِعري حمرزا ِفي مراحه   
أَنه قَطَع ِفي ِمجـن   «�عن رسوِل اللَّه ،وي عِن ابن عمرفقد ر،ثَلَاثَة دراِهم » مثن الِْمجن «والْمراد من   ،على من أَخذه  

 .وجعل بعض الْعلماء الْحد ِفيما جيب ِفيِه الْقطع ثَلَاثَة دراِهم.»ثَمنه ثَالثَةُ دراِهم
ويرفعـه ِإلَـى    ،ما حيمله الرجل ِفي ثَوبه    :فَاخلُبنة،»يٌءمن أَكَلَ ِبفَِمِه ولَم يتِخذْ خبنةً فَلَيس علَيِه ش        «: وقوله ِفي الثِّمار  

أخنب الرجل ِإذا خبأ ِفي خبنة سراويله ِمما        :قَالَ ابن اَألعراِبي  ،قد رفع خبنته  :يقَالَ للرجل ِإذا رفع ذيله ِفي الْمشي      ،فَوق
 ِإباحة الْأكل من الثَّمر املعلَّق على ما ذهب ِإلَيـِه بعـض أهـل    فَِفيِه.ِإذا خبأ ِفي ثبنته ِمما يِلي الظّهر:وأثنب،يِلي الْبطن 

ومل ،ِلأَنه لَيس من باب الضـرورة     ،وهو التعِزير ،وأوجب على الْحاِمل الغرم والنكال    ،أَو لضرورة تدعو ِإلَى الْأكل    ،الْعلم
» ومن أَخذَ ِمن أَجراِنِه«:وقَوله.نة مل يكن لَها حيطان تكون ا الثَّمرة حمرزةفَِإن حواِئط الْمِدي،يوجب الْقطع لعدم اِحلرز

ِلأَن حرز الْأَشياء على حسب عادات الناس ِفي ،كَما أَن املراح ِحرز للغنم،وهو البيدر وهو ِحرز الثِّمار،فَهو مجع اجلرين
 )٣١٩/ ٨(شرح السنة للبغوي .بعد ما آواه اجلرين لوجود الِْحرز،مرفَأوجب الْقطع ِفي الثَّ،أَمثَاهلَا

 صحيح ) ٧٤٠٥)(٣٤/ ٧(السنن الكربى للنسائي  - ١٧٩
 صحيح ) ٤٣٩١)(١٣٨/ ٤( سنن أيب داود - ١٨٠



 ٩٨
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 ماِعز  �كَما رجم النِبي    ،فَِإنه يرجم ِبالِْحجارِة حتى يموت    ،فَِإنْ كَانَ محصنا  :ِنيوأَما الزا 

  لَِمياِلٍك الْأَسم نورجم املسـلمون   ،ورجم غري هؤالء  ،ورجم اليهوديني ،ورجم الغامدية ،ب
 .بعده

وِإنْ . ِمائَةً؛ علَى قَولَيِن ِفي مذْهِب أَحمد وغَيِرهِ       هلْ يجلَد قَبلَ الرجمِ   : وقد اختلف الْعلَماءُ  
ويغرب عاما ِبسـنِة رسـوِل اللَّـِه        ،كَانَ غَير محصٍن فَِإنه يجلَد ِمائَةَ جلْدٍة ِبِكتاِب اللَّهِ        

لَا يقَام علَيِه الْحد حتى يشهد علَيِه       و.وِإنْ كَانَ بعض الْعلَماِء لَا يرى وجوب التغِريبِ       :�
وِمنهم . الْعلَماِء أَو أَكْثَِرِهم   ِعند كَِثٍري ِمن  ، شهاداتٍ أَو يشهد علَى نفِْسِه أَربع    ،أَربعةُ شهداءَ 

ثُم رجـع فَِمـنهم مـن       ،أَقَر علَى نفِْسهِ  ولَو  ،ِمن يكْتِفي ِبشهادِتِه علَى نفِْسِه مرةً واِحدةً      
 .لَا يسقُطُ:وِمنهم من يقُولُ،يسقُطُ عنه الْحد:يقُولُ

 من الزاين احملصن ؟
 ولَو مرةً ، من تزوجها ِنكَاحا صِحيحا ِفي قُبِلها      -وهو حر مكَلَّف  - والْمحصن من وِطئَ    

وهلْ يشترطُ أَنْ تكُونَ الْموطُوَءةُ مساِويةً ِللْواِطِئ ِفي هِذِه الصفَاِت؛ علَى قَـولَيِن             .واِحدةً
 وهل حتصن املراهقة البالغ؟ وِبالْعكِْس؟.ِللْعلَماِء

 �لَماِء كَالشاِفِعي وأَحمد؛ ِلأَنَّ النِبي      فَِإنهم محصنونَ أَيضا ِعند أَكْثَِر الْع     ، فَأَما أَهلُ الذِّمةِ  
 .وذَِلك أَولُ رجٍم كَانَ ِفي الِْإسلَاِم،رجم يهوِدييِن ِعند باِب مسِجِدِه

 هل جيب احلد على احلبلى من زنا ؟
ومل تدع شـبهةً ِفـي      ،سيدومل يكن هلا زوج وال      ،واختلَفُوا ِفي الْمرأَِة إذَا وِجدت حبلَى     

ال حد عليها؛ ِلأَنه يجوز أَنْ تكُونَ حِبلَت        :قيل.فَِفيها قَولَاِن ِفي مذْهِب أمحد وغريه     ،الْحبِل
 الْخلَفَـاِء   وهـذَا هـو الْمـأْثُور عـنِ       ،بلْ تحد :قيل.أو بوطء شبهة  ،أَو بتحمل ،مكْرهةً



 ١٠٠

اِشِدينالْأَ ،الر وهةِ  وِريعوِل الشِبأُص هبةَ       ،شاِدرالَاِت النِتمِة؛ فَِإنَّ اِلاحِدينِل الْمأَه بذْهم وهو
 .١٨١ِوكَِذِب الشهود،كَاحِتماِل كَِذِبها،لَا يلْتفَت إلَيها

 حكم اللواط
والصِحيح الَِّذي  .دونَ ذَِلك :وقَد ِقيلَ .الزناحده كَحد   : الْعلَماِء من يقُولُ   فَِمن،وأَما اللِّواطُ  

سواٌء كَانـا محصـنيِن أَو غَيـر        .أَنْ يقْتلَ اِلاثْناِن الْأَعلَى والْأَسفَلُ    :اتفَقَت علَيِه الصحابةُ  
من وجدتموه  «:�الَ رسولُ اللَِّه    قَ:قَالَ،محصنيِن؛ فَِإنَّ أَهلَ السنِن رووا  عِن ابِن عباسٍ        

  .١٨٢»والْمفْعولَ ِبِه،فَاقْتلُوا الْفَاِعلَ،يعملُ عملَ قَوِم لُوٍط
 .١٨٣» يرجم«:قَالَ،ِفي الِْبكِْر يؤخذُ علَى اللُّوِطيِة، وروى أَبو داود عِن ابِن عباٍس

ولَم تختِلف الصحابةُ ِفـي     . نحو ذَِلك  -رِضي اللَّه عنه  -ي طَاِلٍب    ويروى عن عِلي بِن أَبِ    
وعن غَيِرِه  ، أَنه أَمر ِبتحِريِقهِ   -رِضي اللَّه عنه  -فَرِوي عن الصديِق    .قَتِلِه؛ ولَِكن تنوعوا ِفيهِ   

لُهقَت، ِضِهمعب نعلْقَ :وي هاهلدم      أَن تحت وتمى يتح ارِه ِجدلَيحيبسـان يف أنـق     :وقيل،ى ع
ويتبع ،أَنه يرفَع علَى أَعلَى ِجداٍر ِفي الْقَريِة ويرمى ِمنـه         :وعن بعِضِهم .موِضٍع حتى يموتا  

والروايـةُ الْـأُخرى   .ايةٌ عن ابـِن عبـاسٍ  وهِذِه ِرو..كَما فَعلَ اللَّه ِبقَوِم لُوطٍ  ،ِبالِْحجارِة
                                                 

قَـالَ عمـر بـن    :يقُولُ،د اِهللا بن عباٍسأَنه سِمع عب،أَخبرِني عبيد اِهللا بن عبِد اِهللا بِن عتبةَ :قَالَ،عِن ابِن ِشهابٍ   - ١٨١
فَكَانَ ِمما أُنِزلَ ،وأَنزلَ علَيِه الِْكتاب، ِبالْحق�ِإنَّ اَهللا قَد بعثَ محمدا " :�الْخطَّاِب وهو جاِلس علَى ِمنبِر رسوِل اِهللا     

فَأَخشى ِإنْ طَالَ ِبالناِس زمانٌ أَنْ يقُولَ       ،ورجمنا بعده ،�فَرجم رسولُ اِهللا    ،يناها وعقَلْناها قَرأْناها ووع ،علَيِه آيةُ الرجمِ  
حق علَى مـن زنـى ِإذَا       وِإنَّ الرجم ِفي ِكتاِب اِهللا      ،ما نِجد الرجم ِفي ِكتاِب اِهللا فَيِضلُّوا ِبترِك فَِريضٍة أَنزلَها اهللاُ          :قَاِئلٌ

 ) ٦٨٢٩)(١٦٨/ ٨(صـحيح البخـاري     " أَِو اِلاعِتراف   ،أَو كَانَ الْحبلُ  ،ِإذَا قَامِت الْبينةُ  ،أَحصن ِمن الرجاِل والنساءِ   
 واللفظ ملسلم ) ١٦٩١ (- ١٥)١٣١٧/ ٣(وصحيح مسلم 

 الرجم الشيخ والشيخة إذا زنيا فارمجومها البتة وهذا مما نسخ لفظـه             أراد بآية ) فكان مما أنزل عليه آية الرجم     (ش   [ 
 ]بأن كانت املرأة حبلى ومل يعلم هلا زوج وال سيد) أو كان احلبل(وبقي حكمه

/ ٢(وســنن ابــن ماجــه  ) ٤٤٦٢)(١٥٨/ ٤(وســنن أيب داود ) ٦٥٨٨)(٢٦٥/ ٩(املســند اجلــامع  - ١٨٢
 صحيح ) ١٤٥٦)(٥٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٢٥٦١)(٨٥٦

      اللُّـوِطي دلُ الِعلِْم ِفي حأَه لَفتاخو،  مـهضعأَى بفَر:           ِصـنحي لَـم أَو ـنصأَح مجـِه الـرلَيلُ   ،أَنَّ عذَا قَـوهو
ـ       ،وِإسحاق،وأَحمد،والشاِفِعي،ماِلٍك وِإبراِهيم ،احلَسـن البصـِري  :نهموقَالَ بعض أَهِل الِعلِْم ِمن فُقَهـاِء التـاِبِعني ِم

ِعيخاحٍ  ،النبأَِبي ر نطَاُء بعو،مهرغَياِني:قَالُوا،والز دح اللُّوِطي دح،ِريلُ الثَّوقَو وهِل الكُوفَِة،وأَهسنن الترمـذي ت  "و
 )٥٨/ ٤(شاكر 

 صحيح ) ٤٤٦٣)(١٥٩/ ٤(سنن أيب داود  - ١٨٣



 ١٠١

وشِرع رجـم الـزاين     ،قَالُوا ِلأَنَّ اللَّه رجم قَوم لُوطٍ     .وعلَى هذَا أَكْثَر السلَفِ   .يرجم:قَالَ
ـ  ،سواٌء كَانا حريِن أَو مملوكني    ،فَيرجم اِلاثْنانِ ،تشبيهاً برجم قوم لُوطٍ    ان أحـدمها   أو ك

ولَا ،فَِإنْ كَانَ أَحدهما غَير باِلٍغ عوِقب ِبما دونَ الْقَتلِ        ،إذَا كَانا باِلغينِ  ،مملوكاً واآلخر حرا  
 ..يرجم إال البالغ
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فَقَد روى أَهـلُ    ،وِإجماِع الْمسـِلِمني  ،� ِبسنِة رسوِل اللَِّه     فَِإنه ثَاِبت :وأَما حد الشربِ   

   رمِن عاب نِن عنٍد     ،السمحاِب محأَص فٍَر ِمننولُ اللَِّه    :قَالُوا،�وسقَالَ ر�:»   ـِربش نم
وهِلدفَاج رمالْخ،وهِلدفَاج ِربِإنْ ش ثُم،ِربِإنْ ش ثُموهِلدفَاج ،لُوهفَاقْت ِربِإنْ ش ١٨٤»ثُم.  

ثُم ِإذَا  ،ِإذَا شـِربوها فَاجِلـدوهم     «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،وعن معاِويةَ بِن أَِبي سفْيانَ    
موهِلدا فَاجوهِربش،موهِلدا فَاجوهِربِإذَا ش ا فَاقْ،ثُموهِربِإذَا ش ثُمملُوهت« 

ثُم ِإنْ سـِكر    ،ِإذَا سِكر الرجـلُ فَاجِلـدوه      «: قَالَ �عن رسوِل اللَِّه    ،وعن أَِبي هريرةَ  
وهِلدفَاج،وهِلدفَاج ِكرِإنْ س ثُم،قَهنوا عِربةَ فَاضاِبعالر ِكرِإنْ س ١٨٥»ثُم 

فعـِن ابـِن   .هو وخلَفَـاؤه والْمسـِلمونَ بعـده   ، غري مرة وثَبت عنه أَنه جلَد الشارب  
 أُِتـي   �أَنَّ رسولَ اللَّـِه     ،عن أَِبيهِ ،أَخبره عن عبِد اللَِّه بِن عبِد الرحمِن بِن أَزهر        ،ِشهاٍب

       ابرِهِه التجثَى ِفي وٍن فَحينِبح وهٍر وماِرِب خِبش،ا      ثُمِبمو اِلِهمِبِنع وهبرفَض هابحأَص رأَم 
  ِديِهمكَانَ ِفي أَي، مفَقَالَ لَه:»وهفَعار «وهفَعولُ اللَِّه    ،فَرسر فِّيوةُ  �فَتنالس ِتلْكو .  لْدج ثُم

                                                 
/ ٨(وسـنن النسـائي      ) ١٤٤٤)(٤٨/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٤٤٨٥)(١٦٥/ ٤(نن أيب داود    س - ١٨٤

 صحيح  ) ٥٦٦١)(٣١٣
 طَّاِبيِعيدِ   :قَالَ الْخِبالْو راَألم ِردي لِ    ،قَدالِْفع قُوعِبِه و ادرال يو،  عدِبِه الر دقْصا يمِإنو،ِذيرحالتِلِه ،وكَقَو�:»نم هدبلَ عقَت 

اهلْناءِ  ،»قَتِة الْفُقَهامِل علْ ِبِه ِفي قَوقْتي فِْسِه لَمن دبلَ عقَت لَو وهى،وو ِعيسِر:قَالَ أَبِل اَألمذَا ِفي أَوا كَانَ همِإن،  ِسـخن ثُم
دعب،    اقحِإس نب دمحى موكَذَا رـنِ    ،هـِد بمحم نكَـِدرِ  عنـاِبرٍ  ، الْمج نع،    ِبـيِن النقَـالَ ،�ع:»   ـِربِإنْ ش

رمالْخ،وهِلدةِ   ،فَاجاِبعِفي الر ادفَِإنْ ع،لُوهقَالَ،»فَاقْت:    ِبيالن أُِتي ةِ       �ثُماِبعِفي الر ِربش ٍل قَدجِبر ذَِلك دعب ، هبـرفَض، لَمو
لْهقْتي.كَذَِلكو  ِريهى الزوبٍ   ، ريِن ذُؤةَ بقَِبيص نع،   ِبيِن النع�.        ِبيِن النع ِويا رذَا مي هقَوا يِممـٍه     �وجأَو ِمـن 
ثُم أُِتي ِبِه قَـد  ،د شِرب فَجلَدهوحِديثُ قَِبيصةَ ما ِبِه قَ   :قَالَ اِإلمام » لَا يِحلُّ دم امِرٍئ ِإلَّا ِبِإحدى ثَالثٍ      «:أَنه قَالَ ،كَِثريٍة

 هلَدفَج ِربلَ ،شالْقَت عضوةً ،وصخر تارصِن أَِبي ِذئْبٍ    .وِن ابع ِويرو، ِريهِن الزقَالَ،ع:     لْهقْتي ٍة فَلَماِبعر دعب أُوِتي قَد "
 )٣٣٤/ ١٠(شرح السنة للبغوي 

  زيادة مين  -صحيح) ٤٤٤٧ و٤٤٤٦)(٢٩٦/ ١٠(جا  خمر-صحيح ابن حبان  - ١٨٥
 »�معناه ِإذَا استحلَّ شربه ولَم يقْبلْ تحِرمي النِبي «:  قَالَ أَبو حاِتٍم



 ١٠٣

    ِعنيبِر أَرمكٍْر ِفي الْخو بأَب،    ردص ِعنيبأَر رمع لْدج ِتهِ  ثُمارِإم ِفي آِخِر     ،ا ِمن اِننيثَم لْدج ثُم
 ١٨٦"ثُم أَثْبت معاِويةُ الْجلْد ثَماِنني،ثُم جلْد عثْمانُ الْحديِن جِميعا ثَماِنني وأَربِعني،ِولَايِتِه

    وخسناِء ملَمأَكْثَِر الْع دلُ ِعنالْقَتِقيلَ. وكَ :وحم وهقَالُ،مي:       ـدِعن ـامالِْإم لُهفْعي ِزيرعت وه
اجنِ  .ِةالْحع تثَب قَدو   ِبيالن �:»      ِعنيباِل أَرعالنِريِد وِر ِبالْجمِفي الْخ برض هأَن.  بـرضو

رِضي -وكَانَ عِلي   ،»  ثَماِنني وضرب عمر ِفي ِخلَافَِتهِ   ، أَربِعني -رِضي اللَّه عنه  -أَبو بكٍْر   
 هنع اللَّه-   ِعنيبةً أَررم ِربضي ، اِننيةً ثَمرماِلكٍ   .وِن مِس بأَن نفع،»   ِبيِفـي    �أَنَّ الن لَدج 

لَما ولِّـي عمـر دعـا       فَ،وجلَد أَبو بكٍْر رِضي اللَّه عنه أَربِعني      ،»والنعاِل،الْخمِر ِبالْجِريدِ 
اسالن، ميفِ     :فَقَالَ لَهالر ا ِمنوند قَد اسِإنَّ الن،-  ددسقَالَ ميِف    : والرى والْقُر ـا   -ِمنفَم 

نـرى أَنْ تجعلَـه كَـأَخف    :ترونَ ِفي حد الْخمِر؟ فَقَالَ لَه عبد الرحمِن بـن عـوفٍ          
أَنه «،�عِن النِبي   ،عن قَتادةَ ،رواه ابن أَِبي عروبةَ   :فَجلَد ِفيِه ثَماِنني قَالَ أَبو داود     ،حدوِدالْ

ضرب «:قَالَ،�عِن النِبي   ،عن أَنسٍ ،عن قَتادةَ ،ورواه شعبةُ » والنعاِل أَربِعني ،جلَد ِبالْجِريدِ 
 ١٨٧»يدتيِن نحو الْأَربِعنيِبجِر

ثُم جلَد أَبو بكٍْر    ،»والنعاِل، جلَد ِفي الْخمِر ِبالْجِريدِ    �أَنَّ نِبي اِهللا    «،وعن أَنِس بِن ماِلكٍ   
ِعنيبأَر،  رما كَانَ عى    ،فَلَمالْقُريِف والر ِمن اسا النندنَ ِفي  «:قَالَ،وورا تـِر؟   مملِْد الْخج  «

فَجلَـد عمـر    «:قَالَ،أَرى أَنْ تجعلَها كَـأَخف الْحـدودِ      :فَقَالَ عبد الرحمِن بن عوفٍ    
اِنني١٨٨»ثَم 

أَنَّ الْوِليد بن عقْبةَ صلَّى ِبأَهِل الْكُوفَـِة صـلَاةَ الصـبِح أَربـع              ،وعن حضين بِن الْمنِذرِ   
اٍترقَالَ ،كَع ثُم:كُمرٍ       :قَالَ،أَِزيدمخ ـاِربش هانَ أَنثَمع دِه ِعنلَيع ِهدفَش،    ِلـيفَقَـالَ ع

                                                 
  زيادة مين-صحي  ) ٣٣٢٥)(١٩٧/ ٤(سنن الدارقطين  - ١٨٦
  زيادة مين– صحيح ) ٤٤٧٩)(١٦٣/ ٤(سنن أيب داود  - ١٨٧
 زيادة مين ) ١٧٠٦ (- ٣٦)١٣٣١/ ٣(صحيح مسلم  - ١٨٨
الريف املواضع اليت فيها املياه أو هي قريبة منها ومعناه ملا كان زمن عمر بـن                ) ودنا الناس من الريف والقرى    (ش   [ 

اخلطاب رضي اهللا عنه وفتحت الشام والعراق وسكن الناس يف الريف ومواقع اخلصب وسعة العيش وكثرة األعنـاب     
يعين العقوبة  ) أرى أن جتعلها  (ن شرب اخلمر فزاد عمر يف حد اخلمر تغليظا عليهم وزجرا هلم عنها             أكثروا م  -والثمار  

اليت هي حد اخلمر وقوله أخف احلدود يعين املنصوص عليها يف القرآن وهي حد السرقة بقطع اليد وحد الزىن جلـد                     
 ]مائة وحد القذف مثانون فاجعلها مثانني كأخف هذه احلدود



 ١٠٤

قُـم يـا حسـن      «:قَالَ،دونك ابن عمك فَأَِقم علَيِه الْحد     :قَالَ،»أَِقم علَيِه الْحد  «:ِلعثْمانَ
هِلدفَاج،   تأَن ِفيمو  كرلِّ غَيذَا وهقَالَ،»و:   تزجعو تنهوو فْتعلْ ضب،     ناِهللا ب دبا عي قُم

 هِلدفٍَر فَاجعقَالَ،ج:      ِعنيبلَغَ أَرى بتح دعي ِليعو هِلدجلَ يعفَقَالَ،فَج:ِسكاِهللا    ،أَم ِبـين لَدج
�ِعنيبكٍْر أَرو بأَبو ،كَمواِننيثَم رما عةٌ ،لَهنكُلٌّ س١٨٩"و 

  ةَ الْكَلِْبيربو نِفي            :قَالَ،وع وهو هتيا فَأَتمهنع اللَّه ِضير رمِليِد ِإلَى عالْو نب اِلدلَِني خسأَر
          نِن بمحالر دبعو ِليعفَّانَ وع نانُ بثْمع هعِجِد مسالْم      اللَّـه ِضير ريبالزةُ وطَلْحٍف ووع

     ِجِد فَقُلْتسِفي الْم هعِكئٌ متم مهنع: "         كلَيأُ عقْري وهو كلَِني ِإلَيسِليِد أَرالْو نب اِلدِإنَّ خ
هم هؤلَـاِء   :فَقَالَ عمر ، الْعقُوبةَ ِإنَّ الناس قَِد انهمكُوا ِفي الْخمِر وتحاقَروا      :السلَام ويقُولُ 
 ملْهفَس كدِعن،    هنع اللَّه ِضير ِليلَـى          :فَقَالَ ععى وـرذَى افْتِإذَا هذَى وه ِكرِإذَا س اهرن

وجلَـد عمـر    فَجلَد خاِلـد ثَمـاِنني      :أَبِلغْ صاِحبك ما قَالَ   :فَقَالَ عمر ،الْمفْتِري ثَمانونَ 
اِننيثَم،              ِإذَا أُِتـيو اِننيثَم هلَداِب جرِمِك ِفي الشهنالْم ِل الْقَِويجِبالر ِإذَا أُِتي رمكَانَ عو

 ١٩٠»ربِعني ِبالرجِل الضِعيِف الَِّتي كَانت ِمنه الزلَّةُ جلَد أَربِعني ثُم جلَد عثْمانُ ثَماِنني وأَ
قُولُ    فَِمني ناِء ملَمالْع :  اِننيالثَّم برض ِجبقُولُ  ،يي نم مهِمنونَ :وعبأَر اِجبةُ ،الْواديالزو

أَو كَانَ الشاِرب ِممـن لَـا يرتـِدع         .إذَا أَدمن الناس الْخمر   ،يفْعلُها الِْإمام ِعند الْحاجةِ   
وهـذَا  .فَأَما مع ِقلَِّة الشاِرِبني وقُرِب أَمِر الشاِرِب فَتكِْفي الْـأَربعونَ         .ونحو ذَِلك ،ِبدوِنها

رِحمهما اللَّه ِفـي إحـدى الـروايتيِن عـن          ،وهو قَولُ الشاِفِعي وأَحمد   ،أَوجه الْقَولَينِ 
دمكَ .أَح قَدو   رمانَ ع-  هنع اللَّه ِضير-   برالش ا كَثُرأِْس       - لَمالـر لْقحو فْيِفيِه الن ادز 

   هنِر عجةً ِفي الزالَغبم،  أو عزله عن واليتـه     ، مع األربعني لينقطع خربه    فلو غرب الشارب
 بلغه عن بعض نوابه أنه متثل بأبيات        -رِضي اللَّه عنه  -فَِإنَّ عمر بن الْخطَّاِب     ،كان حسناً 

 .يف اخلمر فعزله
 صفة اخلمر اليت حرمها اهللا

                                                 
  زيادة مين-صحيح  ) ٥٢٥٠)(١٣١/ ٥(كربى للنسائي السنن ال - ١٨٩
  زيادة مين-صحيح  ) ٨١٣١)(٤١٧/ ٤( املستدرك على الصحيحني للحاكم - ١٩٠



 ١٠٥

واخلمر     ولُهسرو ا اللَّههمرالَِّتي ح ،   ِبيالن رأَمأَ     ،جبلد شاريها �و ِكٍر ِمـنساٍب مركُلُّ ش ي
أَو .التِنيو،والرطَـــِب، الثِّمـــاِر كَالِْعنِبســـواء كـــان ِمـــن،أَصـــٍل كَانَ

بلْ لَما أَنزلَ اللَّه    ،كَلَبِن الْخيلِ ،أَو الْحيوانِ .أَو الطُّلُوِل كَالْعسلِ  .والشِعِري،كَالِْحنطَِة،الْحبوِب
ِمـن خمـِر    لَم يكُن ِعندهم ِبالْمِدينِة     ،تحِرمي الْخمرِ ،�سبحانه وتعالَى علَى نِبيِه محمٍد      

وكَانَ ، الشـامِ  وِإنما كَانت تجلَب ِمـن    ،الِْعنِب شيٌء؛ ِلأَنه لَم يكُن ِبالْمِدينِة شجر ِعنبٍ       
وخلفائه الراشدين وأَصحاِبِه   �وقَد تواترت السنةُ عن النِبي      ،عامةُ شراِبِهم ِمن نِبيِذ التمرِ    

-ر  مهنع اللَّه ِكرٍ    -ِضيسكُلَّ م مرح هأَن ،  رمخ هأَن نيبو.   لْوِبيذَ الْحونَ النبرشوا يكَانو، وهو
 ليحلو املاء السيما كثري ِمـن       الطرح:والنبذ،أَنْ ينبذَ ِفي الْماِء تمر وزبيب أي يطرح فيه        

كَما ،فَهذَا النِبيذُ حلَالٌ ِبِإجماِع الْمسِلِمني؛ ِلأَنه لَـا يسـِكر      ، ملُوحةً فَِإنَّ ِفيهِ ،ِمياِه الِْحجازِ 
 قَد نهاهم أَنْ ينِبذُوا هـذَا    �وكَانَ النِبي   ،يِحلُّ شرب عِصِري الِْعنِب قَبلَ أَنْ يِصري مسِكرا       

أَو الظُّـروِف   ،أَو الْقُـرعِ  . التـرابِ   ما يصنع ِمن   وهو، اجلري أو،النِبيذَ يف أوعية اخلشب   
وأَمرهم أَنْ ينِبذُوا ِفي الظُّروِف الَِّتي تربطُ أَفْواهها ِبالْأَوِكيِة؛ ِلأَنَّ الشدةَ تِدب ِفي             ،الْمزفَّتِة

فَربما شِرب الِْإنسانُ ما قَـد دبـت ِفيـِه الشـدةُ            ،ولَا يشعر الِْإنسانُ  ،النِبيِذ دِبيبا خِفيفًا  
فَلَا يقَـع   ،إذا غلى ِفيِه النِبيذُ   ،انشق الظرف ، موكى فَِإذَا كان السقاءُ  ،وهو لَا يشعر  ،الْمطِْربةُ

 رخص بعد هذَا ِفي اِلانِتباِذ      �ه  ورِوي عنه أَن  .وِتلْك الْأَوِعيةُ لَا تنشق   ،الِْإنسانُ ِفي محذُورٍ  
ولَا تشـربوا   ،فَاشربوا ِفي الْأَسِقيِة كُلِّها   ،نهيتكُم عِن النِبيِذ ِإلَّا ِفي ِسقَاءٍ     «:وقَالَ،ِفي الْأَوِعيةِ 

 ١٩١»مسِكرا

                                                 
 )٩٧٧ (- ٦٣)١٥٨٤/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩١
يتكم عن الظروف وإن الظروف أو ظرفا ال حيل شيئا وال           (ويف الرواية الثانية    ) يتكم عن النبيذ إال يف سقاء     (ش   [ 
كنت يتكم عن األشربة يف ظروف األدم فاشربوا يف كل وعاء غري أن             (ويف الرواية الثالثة    ) رمه وكل مسكر حرام   حي

قال القاضي هذه الرواية الثانية فيها تغيري من بعض الرواة وصوابه كنت يتكم عن األشربة إال يف                 ) ال تشربوا مسكرا  
فاشـربوا يف  (بد منها قال والرواية األوىل فيها تغيري أيضا وصـواا  ظروف األدم فحذف لفظة إال اليت لالستثناء وال     

ألن األسقية وظروف األدم مل تزل مباحة مأذونا فيها وإمنا ى عن غريها من األوعية كمـا قـال يف                    ) األوعية كلها 
م عن االنتبـاذ إال يف  كنت يتك(واحلاصل أن صواب الروايتني ) كنت يتكم عن االنتباذ إال يف سقاء    (الرواية األوىل   

 ]وما سوى هذا تغيري من الرواة) سقاء فانتبذوا واشربوا يف كل وعاء



 ١٠٦

 الص لَفتفَاخ    ِمن مهدعب نمةُ واباءِ حلَمالْع ،هلَ      ِمن أَو خسالن هلُغبي لَم نم م هثِْبتي نِ ،مى عهفَن 
 اعتقَد ثُبوته وأَنه ناِسـخ فَـرخص ِفـي اِلانِتبـاِذ ِفـي              وِمنهم ِمنِ .ي الْأَوِعيةِ اِلانِتباِذ فِ 

ِةالْأَوِعي.  طَاِئفَةٌ ِمن ِمعفَس    الص ضعاِء أَنَّ بالْفُقَه      ـهوا أَنقَـدتِبيذَ فَاعونَ النبرشوا يِة كَانابح
ِكرسالْم،خرفَت    اٍع ِمنوِب أَنروا ِفي شالْ ص    ِمن تسِة الَِّتي لَيِربرِ  أَشمالتِب ووا ، الِْعنصخرتو

        ِكرسي ِبيِب إذَا لَمالزِر ومِبيِذ التن وِخ ِمنطْبِفي الْم اِربالش .     ـاِهريمِه جلَيا عم ابوالصو
ِلِمنيسالْم:   رمِكٍر خسأَنَّ كُلَّ م، هاِربش لَدجةً    ،ياِحدةً وقَطْر هِمن ِربش لَوـِر    ،وغَي اٍو أَودِلت

عِن الْخمِر يتداوى   � النِبي   عن أَبيِه أَنَّ طَاِرق بن سويٍد سأَلَ      ،عن علْقَمةَ بِن واِئلٍ   ف،تداٍو
 .١٩٢لَيس ِهي دواًء ولَِكنها داٌء:ِبها فَقَالَ

سـأَلَ  ،سويد بن طَاِرٍق    :يقَالَ لَه ،عن أَِبيِه ؛ أَنَّ رجالً ِمن جعفَى        ،وعن علْقَمةَ بِن واِئٍل     
  ِبيا      �النهنع اههِر ؟ فَنمِن الْخولَ اِهللا    :فَقَالَ،عسا راٍء    ،يوا ِلدعهنصا نمـولُ   ،ِإنسفَقَالَ ر

 ١٩٣.ِإنها داٌء ولَيست ِبدواٍء:�اِهللا 
   ةَ قَالَتلَمس أُم نِبيذًا ِفي كُوزٍ   " :وعن ذْتبولُ اللَِّه    ،نسلَ رخِلي فَقَالَ   �فَدغي وهـا  «: وم

ِإنَّ اللَّه لَم يجعـلْ     «:�فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،كَِت ابنةٌ ِلي فَنِبذْت لَها هذَا     اشت:؟ قُلْت » هذَا
كُملَيع مرا حِفيم ١٩٤»ِشفَاَءكُم  

         فْرالص هابالً أَصجاِئٍل ؛ أَنَّ رأَِبي و نوع،    كَرالس لَه ِعت؟       ،فَن ذَِلـك ناِهللا ع دبأَلَ عفَس
 ١٩٥.ِإنَّ اللَّه لَم يجعلْ ِشفَاَءكُم ِفيما حرم علَيكُم:قَالَفَ

أو ،فَِإنْ وجدت منه رائحـة اخلمـر      ،أَو اعترف الشاِرب  ، والْحد واِجب إذَا قَامت الْبينةُ    
يلقفقد  . وهو يتقيؤها وحنو ذلك    رؤي:   دِه الْحلَيع قَاماِل أَ ،لَا يِتمِلاح      سـا لَـيم ِربش هن
بل يجلَد إذَا عـرف أَنَّ ذَِلـك        :وقيل.أو مكرهاً وحنو ذلك   ،أَو شِربها جاِهلًا ِبها   ،ِبخمٍر
ِكرسنِ   ،مع أْثُورالْم وذَا ههلَفَاءِ والْخ    ِمن ِرِهمغَيو اِشِدينةِ  الرابحانَ: الصثْمكَع،ِليعِن ،وابو

                                                 
  زيادة مين-صحيح ) ٤٤٧٣)(٣٤٣/ ١٠(البحر الزخار = مسند البزار  - ١٩٢
 صحيح) ٢٣٩٥٧)(٥٢/ ١٢(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ١٩٣
 صحيح ) ١٩١٢)(١٣٩/ ٤(مسند إسحاق بن راهويه  - ١٩٤
 وقد ذكر شيخ اإلسالم رواية ملفقة من عدة         -صحيح) ٢٣٩٥٨)(٥٣/ ١٢(دار القبلة   -ف ابن أيب شيبة     مصن - ١٩٥

 ...روايات 
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سلُّ سنة رسول اهللا       مدِه تلَيعوٍد؛ وع�  وهو الذي يصلح    ـاسـِه النلَيع ،   بـذْهم وهو
 .وغَيِرِهما،وأَحمد ِفي غَاِلِب نصوِصِه.ماِلٍك

 حكم احلشيش
 لَـد ضـارب  يجلَد صاِحبها كَما يج ، والْحِشيشةُ الْمصنوعةُ ِمن ورِق الِْعنِب حرام أَيضا      

حتى يِصري ِفي الرجِل    ، الْخمِر ِمن ِجهِة أَنها تفِْسد الْعقْلَ والِْمزاج       وِهي أَخبثُ ِمن  ،الْخمِر
 ثٌ ونخاثَةٌتِدي،  ِمن ذَِلك رغَيادِ وةِ       ، الْفَسماصخفِْضي إلَى الْما تهِة أَنِجه ثُ ِمنبأَخ رمالْخو 
وقَد توقَّـف بعـض الْفُقَهـاِء     . الصلَاةِ  ِذكِْر اللَِّه تعالَى وعنِ    وِكلَاهما يصد عن  ،والْمقَاتلَِة

ورأَى أَنَّ آِكلَها يعزر ِبما دونَ الْحد؛ حيثُ ظَنها تغير الْعقْلَ ِمـن             ،الْمتأَخِرين ِفي حدها  
بلْ آِكلُوهـا   ،ولَيس كَذَِلك ،ومل جند ِللْعلَماِء الْمتقَدِمني ِفيها كَلَاما     ،ِبمنِزلَِة البنج . طَربٍ غَيِر

إذَا ، الصـلَاةِ  وعِن،هم عن ِذكِْر اللَّهِ   وتصد.كَشراِب الْخمِر وأَكْثَر  ،ويشتهونها،ينشونَ عنها 
أَكْثَر هاوا ِمن،   ا ِمنا ِفيهم عى  مرفَاِسِد الْأُخالْم :ثِ  ِمننخالتاثَِة ويقِْل   ، الدالْعاِج واِد الِْمزفَسو

 ِر ذَِلكغَيا         .وابـرش ـتسـةً لَيومطْعةً ماِمدج تا كَانلَم لَِكنـاُء ِفـي     ،والْفُقَه عازنت
ِهـي نِجسـةٌ كَـالْخمِر      :فَِقيـلَ .ِفي مذْهِب أَحمد وغَيـِرهِ    :اٍلعلَى ثَلَاثَِة أَقْو  ،نجاسِتها
يفَـرق بـين جاِمـِدها      :وِقيلَ.لَا؛ ِلجموِدها :وِقيلَ.وهذَا هو اِلاعِتبار الصِحيح   ،الْمشروبِة
 الْخمـِر والْمسـِكِر لَفْظًـا     ورسولُه ِمنرمه اللَّهوِبكُلِّ حاٍل فَِهي داِخلَةٌ ِفيما ح     .وماِئِعها
 ومعـاذًا   �بعثَِني رسولُ اِهللا    :قَالَ،عن أَِبيهِ ،حدثَنا أَبو بردةَ  ،عن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ    .ومعىن

فَقُلْت يا رسـولَ    :قَالَ،»ا تعسرا ويسرا ولَ ،وبشرا ولَا تنفِّرا  ،ادعوا الناس «:فَقَالَ،ِإلَى الْيمنِ 
والِْمزر ،ينبذُ حتى يشـتد   ،أَفِْتنا ِفي شرابيِن كُنا نصنعهما ِبالْيمِن الِْبتع وهو ِمن الْعسلِ         ،اِهللا

 قَد أُعِطي جواِمع الْكَِلِم     �ولُ اِهللا   وكَانَ رس :قَالَ،ينبذُ حتى يشتد  ،وهو ِمن الذُّرِة والشِعريِ   
 .١٩٦متفَق علَيِه ِفي الصِحيحيِن.»أَنهى عن كُلِّ مسِكٍر أَسكَر عِن الصلَاِة«:فَقَالَ،ِبخواِتِمِه

                                                 
  )٤٣٤٣)(١٦١/ ٥(وصحيح البخاري ) ٢٠٠١ (- ٧١)١٥٨٦/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٦
ه أي كأنه خيتم على     أي إجياز اللفظ مع تناوله املعاين الكثرية جدا وقوله خبوامت         ) قد أعطى جوامع الكلم خبوامته    (ش   [ 

 ]املعاين الكثرية اليت تضمنها اللفظ اليسري فال خيرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته
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ِإنَّ ِمـن التمـِر     و،ِإنَّ ِمن الِْعنِب خمـرا    «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عِن النعماِن بِن بِشريٍ    
رواه أَبـو داود    .»وِإنَّ ِمن الشِعِري خمرا   ،وِإنَّ ِمن البر خمرا   ،وِإنَّ ِمن الْعسِل خمرا   ،خمرا
هرغَي١٩٧و 

لَى ِمنبـِر   ع،خطَب عمر :قَالَ،عِن ابِن عمر رِضي اللَّه عنهما      ولَِكن هذَا ِفي الصِحيحيِن     
الِعنـِب والتمـِر    :ِإنه قَد نزلَ تحِرمي اخلَمِر وِهي ِمن خمسِة أَشياءَ        " : فَقَالَ �رسوِل اللَِّه   

 لَـم   �وِددت أَنَّ رسولَ اللَِّه     ،وثَالَثٌ.واخلَمر ما خامر العقْلَ   ،واِحلنطَِة والشِعِري والعسلِ  
 ١٩٨"وأَبواب ِمن أَبواِب الربا ،والكَالَلَةُ،اجلَد:قْنا حتى يعهد ِإلَينا عهدايفَاِر

   رمِن عِن ابولُ اِهللا    :قَالَ،وعسقَالَ ر�:»  رمِكٍر خسكُلُّ م،  امرِكٍر حسكُلُّ مو،  ِربش نمو
دي وهو اتا فَمينِفي الد رمالْخبتي ا لَمهِة،ِمنا ِفي الْآِخرهبرشي ١٩٩»لَم 

رمِن عِن ابولَ اِهللا ،وعسقَالَ�أَنَّ ر :»رمِكٍر خسكُلُّ م،امرِكٍر حسكُلُّ م٢٠٠»و. 
فَِملُْء ، ِمنه وما أَسكَر الْفَرق  ،كُلُّ مسِكٍر حرام   «: يقُولُ �أَنها سِمعِت النِبي    ،وعن عاِئشةَ 

امرح هِمن ٢٠١.»الْكَف  
فَقَِليلُـه  ،ما أَسـكَر كَِثريه   «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،وعن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ    وروى أَهلُ   

امر٢٠٢وصححه احلفاظ.»ح. 

                                                 
والسنن الكربى للنسائي    ) ١٨٧٢)(٢٩٧/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ٣٦٧٦)(٣٢٦/ ٣(سنن أيب داود     - ١٩٧

 صحيح ) ٦٧٥٦)(٢٧٥/ ٦(
 )٣٠٣٢ (- ٣٢)٢٣٢٢/ ٤(وصحيح مسلم )  ٥٥٨٨)(١٠٦/ ٧(صحيح البخاري  - ١٩٨
أي من هي على التحقيق وهي القرابة مـن         ) الكاللة(أي أحوال مرياثه  ) اجلد(يبني لنا بيانا فيها   ) يعهد إلينا عهدا  (ش[ 

القائل هو  ) قال قلت (بعض املبايعات اليت يدخلها الربا يف التعامل      ) أبواب من أبواب الربا   (غري جهة األصول والفروع   
 ]بالد بالقرب من اهلند ولعلها الصني) بالسند(هي كنية الشعيب) يا أبا عمرو( حيان التيمي أحد الرواةأبو

 )٢٠٠٣ (- ٧٣)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ١٩٩
 )٢٠٠٣ (- ٧٤)١٥٨٧/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٠٠
/ ٢(وسنن ابن ماجه    ) ٣٦٨٢)(٣٢٨/ ٣(وسنن أيب داود     ) ٥٣٨٣)(٢٠٣/ ١٢( خمرجا   -صحيح ابن حبان     - ٢٠١

 صحيح  ) ١٨٦٣)(٢٩١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر ) ٣٣٨٦)(١١٢٣
 .]وال خيفي أنه حرام قليلها وكثريها باإلمجاع.ألن عمومه يشمل اخلمر امع عليه) فهو حرام (-ش  [

/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر      ) ٣٣٩٢)(١١٢٤/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٣٦٨١)(٣٢٧/ ٣(سنن أيب داود     - ٢٠٢
 صحيح ) ١٨٦٥)(٢٩٢
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 عـن شـراٍب     �فَسأَلَ النِبي   ،مِنوجيشانُ ِمن الْي  ،أَنَّ رجلًا قَِدم ِمن جيشانَ    ،وعن جاِبرٍ  
قَالَ ،نعم:قَالَ» أَو مسِكر هو؟  «:�فَقَالَ النِبي   ،الِْمزر:يقَالُ لَه ،يشربونه ِبأَرِضِهم ِمن الذُّرةِ   

شرب الْمسـِكر أَنْ    ِإنَّ علَى اِهللا عز وجلَّ عهدا ِلمن ي       ،كُلُّ مسِكٍر حرام  «:�رسولُ اِهللا   
أَو » عرق أَهِل النارِ  «:وما ِطينةُ الْخباِل؟ قَالَ   ،يا رسولَ اهللاِ  :قَالُوا» يسِقيه ِمن ِطينِة الْخبالِ   

 .٢٠٣ رواه مسِلم ِفي صِحيِحِه»عصارةُ أَهِل الناِر«
وكُـلُّ مسـِكٍر    ،كل خممر خمر  «: قال �ِبي   عن الن  -رضي اهللا عنهما  -وعن ابن عباس    

امرد» حاوو دأَب اهور. 
 ِبما أُوِتيِه ِمن جواِمـِع      � جمع رسول اهللا  ، والْأَحاِديثُ ِفي هذَا الْباِب كَِثريةٌ مستِفيضةٌ     

أِْثري ِلكَوِنِه مأْكُولًـا أَو     ولَا ت ،ع ونوعٍ وومل يفرق بني ن   ،كُلَّ ما غطى العقل وأسكر    ،الْكَِلِم
والْحِشيشةُ قَد تذَاب ِفي الْماِء وتشرب؛ فَكُـلُّ        ،على أن الْخمِر قَد يصطَبغُ ِبها     ،مشروبا

م وكُلُّ ذَِلك حرام؛ وِإنما لَـم يـتكَلَّ       ،والْحِشيشةُ تؤكَلُ وتشرب  ،خمٍر يشرب ويؤكَلُ  
أَو ،ِفي أَواِخِر الِْمائَِة الساِدسةِ   ،ِلأَنه إنما حدثَ أَكْلُها ِمن قَِريبٍ     :الْمتقَدمونَ ِفي خصوِصها  

  ذَِلك ا ِمنقَِريب،   ِبيالن دعةٌ بِكرسةٌ مِربأَش ِدثَتأُح قَد ها أَناِخلَةٌ ِفي الْكَِلـِم  ،�كَما دكُلُّهو
 ..ة والسن الكتاِبمن،اجلوامع

 ـــــــــ
ZvVY[*�ْא�sQW$ZvVY[*�ْא�sQW$ZvVY[*�ْא�sQW$ZvVY[*�ْא�sQW$WWWW����

ِمنةُ ونالسو ابا الِْكتاَء ِبهوِد الَِّتي جدالْقَذِْف، الْح دونَ حِلمسا الْمهلَيع عمأَجو: 
، ٢٠٤لْحـد ثَمـانونَ جلْـدةً        فَِإذَا قَذَف الرجلُ محصنا ِبالزنا أَو ِباللِّواِط وجب علَيِه ا         

    ِفيفالْع رالْح وا هنه نصحالْما   ،ونالز داِب حِفي بطْئًا كَاِملًـا ِفـي        ،وِطئَ والَِّذي و وه
 امِنكَاٍح ت. 

                                                 
 )٢٠٠٢ (- ٧٢)١٥٨٧/ ٣(حيح مسلم ص - ٢٠٣
والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْتوا ِبأَربعِة شهداَء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً ولَا تقْبلُـوا لَهـم                {: لقوله تعاىل  - ٢٠٤

 ]٤:النور[} شهادةً أَبدا وأُولَِئك هم الْفَاِسقُونَ
جيب على الْقَـاِذف    ،فَِإن كَانَ الْمقْذُوف محصنا   ،وحكم هذَا الْمسأَلَة أَنه من رمى إنسانا بالزىن       :مام رمحه اللَّه  قَالَ اإلِ 

ناِت ثُم لَم يأْتوا والَِّذين يرمونَ الْمحص{:قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَى،فجلد أَربِعني،وِإن كَانَ عبدا،جلد ثَماِنني ِإن كَانَ حرا
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وا ِبأَربعـِة شـهداَء     والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَم يأْت     {لَما نزلَت   :قَالَ،فعِن ابن عباس  
ِإنْ أَنـا رأَيـت     ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالَ سعد بن عبادةَ   ،] ٤:النور[} فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً  
ـ    ،لَا أَجمع اَألربع حتى يقِْضي اآلخر حاجته      ،لَكَاعا قَد تفَخذَها رجلٌ    ِه فَقَالَ رسـولُ اللَّ

�:»   كُمديقُولُ سا يوا معمةَ     ،» اسيأُم نه ِهاللُ بمع ناب ِليتِضهِ   ،فَابلَةً ِفي أَراَء ،كَانَ لَيفَج
فَقَـالَ لَـه رسـولُ اللَّـِه        ،�فَاجتمعا ِعند النِبي    ،فَقَذَفَها ِبهِ ،لَيلَةً فَِإذَا ِعند امرأَِتِه رجلٌ    

�:»الْجولَ اللَِّه    :فَقَالَ،» لْدسا ري�،    تقَنيتى استح تظَرن اللَِّه لَقَدـى   ،وتح تعمتاسو
تقَنيتلْدِ    ،اسالْج ِري ِمنظَه اللَّه ئَنربلَيانُ      :قَالَ،ولَ اللِّعزِإذْ ن لَكَذَِلك هونَ  {فَِإنمري الَِّذينو

 و مهاجوأَز           لَِمـن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عبأَر ِدِهمةُ أَحادهفَش مهفُساُء ِإال أَندهش ملَه كُني لَم
  اِدِقني٦{الص {          الْكَاِذِبني ِه ِإنْ كَانَ ِمنلَيةَ اللَِّه عنةُ أَنَّ لَعاِمسالْخو}ـا    } ٧هنأُ عرـديو

  دهشأَنْ ت ذَابالْع        الْكَاِذِبني لَِمن هاٍت ِباللَِّه ِإنادهش عباللَّـِه     } ٨{ أَر بةَ أَنَّ غَضاِمسالْخو
      اِدِقنيالص ا ِإنْ كَانَ ِمنهلَيـور [} } ٩{عقَـالَ ،] ٩-٦:الن:نعفَالْت،    ـعبأَر لَفَهحـتفَاس

ثُـم الْتعنـِت الْمـرأَةُ أَيضـا أَربـع          ،» ها موِجبةٌ احِبسوه ِعند الْخاِمسِة فَِإن   «:قَالَ،ِمراٍر
فَتكَعكَعت ِعند الْخاِمسِة حتى ظَنوا أَنها      ،احِبسوها ِعند الْخاِمسِة فَِإنها موِجبةٌ    :فَقَالَ،ِمراٍر

ِرفتعتس، قَالَت ثُم:    والْي اِئرِمي سقَو حا  ،ِملَا أَفْضِلهلَى قَوع تضولُ اللَّـِه     ،فَمسر قفَفَر� 
  ٢٠٥"بينهما

 
������������� 

 

                                                                                                                          

شرح السـنة   .فعلى قَاذفه التعِزير  ،وِإن كَانَ الْمقْذُوف غري محصن    ،]٤:النور[} ِبأَربعِة شهداَء فَاجِلدوهم ثَماِنني جلْدةً    
 )٢٥٣/ ٩(للبغوي 

/ ١١( ومسلم يف صـحيحيهما      املستخرج من األحاديث املختارة مما مل خيرجه البخاري       = األحاديث املختارة    - ٢٠٥
  زيادة مين-صحيح  ) ٢٨٦)(٢٨٨
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كَاَلَّـِذي يقَبـلُ الصـِبي والْمـرأَةَ     ،ا كَفَّارةٌ  وأَما الْمعاِصي الَِّتي لَيس ِفيها حد مقَدر ولَ       

أَو يقِْذف النـاس ِبغيـِر      ،أَو يأْكُلُ ما لَا يِحلُّ كَالدِم والْميتةِ      ،أَو يباِشر ِبلَا ِجماعٍ   ،الْأَجنِبيةَ
كَولَاِة أَمواِل بيِت الْمـاِل أَو      ،و يخونُ أَمانته  أَ،أَو شيئًا يِسريا  ،أَو يسِرق ِمن غَيِر ِحرزٍ    ،الزنا

أَو يغش ِفـي    ،إذَا خانوا ،كَالْولَاِة والشركَاءِ ،إذَا خانوا ِفيها  ،وماِل الْيِتيِم ونحِو ذَِلك   ،الْوقِْف
أَو ،أَو يطَفِّف الِْمكْيالَ والِْميزانَ   ، ونحِو ذَِلك  كَاَلَِّذين يغشونَ ِفي الْأَطِْعمِة والثِّيابِ    ،معاملَِتِه

 ورالز دهشورِ   ،يةَ الزادهش لَقِّني كِْمهِ   ،أَوِشي ِفي حتري لَ         ،أَوـزـا أَنـِر ميِبغ كُـمحي أَو
ِتهِ   ،٢٠٦اللَّهِعيلَى رِدي عتعي اهِ   ،أَواِء الْجزى ِبعزعتي ِةأَوةِ   ،ِلياِهِليالْج اِعيي دلَبي ـِر   ،أَوإلَى غَي

ِبقَـدِر مـا يـراه      ،ذَِلك ِمن أَنواِع الْمحرماِت فَهؤلَاِء يعاقَبونَ تعِزيرا وتنِكيلًـا وتأِْديبا         
ذَا كَـانَ كَـِثريا زاد ِفـي        فَِإ،علَى حسِب كَثْرِة ذَِلك الذَّنِب ِفي النـاِس وِقلَِّتـهِ         ،الْواِلي

 الْمدِمِنني علَى   فَِإذَا كَانَ ِمن  ،الْمذِْنِبوعلَى حسِب حاِل    ،ِبِخلَاِف ما إذَا كَانَ قَِليلًا    ،الْعقُوبِة
وعلَى حسـِب ِكبـِر الـذَّنِب       ،ِبِخلَاِف الْمِقـلِّ ِمـن ذَِلـك      ،ِزيد ِفي عقُوبِتهِ  ،الْفُجوِر
ما لَا يعاِقبه من لَم يتعرض إلَّا ِلمـرأٍَة         ،فَيعاقَب من يتعرض ِلِنساِء الناِس وأَولَاِدِهم     ،ِهوِصغِر
 .أَو صِبي واِحٍد ،واِحدٍة

   دِزيِر حعِلأَقَلِّ الت سلَيانِ      ،وسالِْإن ا ِفيِه إيلَامِبكُلِّ م ولْ هلٍ ،بقَو لٍ   ِمنِك قَورتٍل وِفعِك ، ورتو
وقَد يعزر ِبهجِرِه وترِك السلَاِم علَيـِه       ،فَقَد يعزر الرجلُ ِبوعِظِه وتوِبيِخِه والِْإغْلَاِظ لَه      ،ِفعٍل

ابه الثَّلَاثَـةَ الَّـِذين     وأَصـح �كَما هجر النِبي    ،حتى يتوب إذَا كَانَ ذَِلك هو الْمصلَحةَ      
وقَـد  ،وأَصحابه يعزرونَ ِبذَِلك  �كَما كَانَ النِبي    ، وقَد يعزر ِبعزِلِه عن ِولَايِتهِ     ٢٠٧خلِّفُوا

     ِلِمنيسِد الْمناِمِه ِفي جدِتخِك اسرِبت رزعي،ِدينقَاِتلِ كَالْجالْم ،  ِمن إذَا فَر ِف الزح،  ارفَِإنَّ الِْفر
                                                 

 ليس مقصود شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهللا الذين خرجوا عن شريعة اهللا تعاىل وأتوا بشريعة أخـرى مـن                     - ٢٠٦
وإمنا يقصد القاضي الذي يعرف احلق ويقضي بغريه حيفا وهوى          ،شرائع البشر فهؤالء مرتدون كفاراً جيب جهادهم        

  وحنوه وجورا
 )٢٧٦٩ (- ٥٣)٢١٢٠/ ٤(وصحيح مسلم  ) ٤٤١٨)(٣/ ٦(انظر خربهم مفصالً يف صحيح البخاري  - ٢٠٧



 ١١٢

اِئرِ   ِمنالْكَب ِف ِمنح٢٠٨ الز،    ِزيٍر لَهعت عوِزِه نبخ قَطْعلَ     ،وإذَا فَع الْأَِمري كَذَِلكو  ظَمعتسا يم
 ِمن لُهزفَع   لَه ِزيرعِة تارسِ   . الِْإمبِبالْح رزعي قَد كَذَِلكبِ   ،و رـزعي قَدبِ وـرالض،   رـزعي قَدو

أَنه أَمر ِبـذَِلك  ،كَما رِوي عن عمر بِن الْخطَّابِ  ،ِبتسِويِد وجِهِه وِإركَاِبِه علَى دابٍة مقْلُوبا     
ب ركُوبـه  فَقُِل،وقَلَب الْحـِديثَ ،فَسود وجهه،فَِإنَّ الْكَاِذب سود الْوجه ،ِفي شاِهِد الزورِ  

٢٠٩. 
 لَاها أَعأَمِقيلَ ،٢١٠و اٍط      " :فَقَدوِة أَسرشلَى عع ادز٢١١"لَا ي.  ِمن قَالَ كَِثرياءِ ولَملَـغُ   : الْعبلَا ي

 ِبـالْحر   لَا يبلَـغُ  :"لَا يبلَغُ ِبِه أَدنى الْحدوِد      " :ِمنهم من يقُولُ  :ِبِه الْحد ثُم هم علَى قَولَينِ     
  روِد الْحدى حنونَ     ،أَدانالثَّم ونَ أَوعبالْأَر ِهيـدِ      ؛ وبوِد الْعدى حنِد أَدبلَغُ ِبالْعبلَا يو، مهو

لَـا يبلَـغُ    :وِمنهم من يقُولُ  .بلْ لَا يبلَغُ ِبكُلٍّ ِمنهما حد الْعبدِ      :وِقيلَ،الِْعشرونَ أَو الْأَربعونَ  
        رٍس آخلَى ِجنع ادِإنْ زِسِه وِجن دٍب حِبكُلِّ ذَن،         ٍز قَطْـعِر ِحـرغَي اِرِق ِمنلَغُ ِبالسبفَلَا ي

د وِإنْ زا ،ولَا يبلَغُ ِبمن فَعلَ ما دونَ الزنا حد الزنا        ،وِإنْ ضِرب أَكْثَر ِمن حد الْقَاِذفِ     ،الْيِد
أَنَّ رجلًا نقَش علَـى     " :كَما رِوي عن عمر بِن الْخطَّاِب رضي اهللا عنه        .علَى حد الْقَاِذفِ  

فَأَمر ِبِه فَضِرب ِمائَةَ ضربٍة ثُم ِفي الْيوِم الثَّاِني ِمائَـةَ           ،وأَخذَ ِبذَِلك ِمن بيِت الْمالِ    ،خاتِمِه
  رض ٍة ثُمبرٍة       ضبرِم الثَّاِلِث ِمائَةَ ضوِفي الْي هب،    اِشـِدينلَفَاِء الرالْخ نع ِويرـٍل   ،وجِفي ر

 .٢١٢"يضرباِن ِمائَةً " :وامرأٍَة وِجدا ِفي ِلحاٍف
  ِويراِلمٍ    وِن سِبيِب بح نع،   قَالُ لَهلًا يجأَنَّ ر:    ٍن وينح نِن بمحالر دبـِة    عاِريلَى جع قَع

لَأَقِْضين ِفيك ِبقَِضيِة رسوِل    :فَقَالَ،وهو أَِمري علَى الْكُوفَةِ   ،فَرِفع ِإلَى النعماِن بِن بِشريٍ    ،امرأَِتِه

                                                 
 باب الِفراِر ِمن الزحِف)٦٨/ ١١(شرح السنة للبغوي :انظر - ٢٠٨

 .شاِهد الزوِر ما يصنع ِبِه ؟)٦٢٥/ ١١(دار القبلة -انظر مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٠٩

  يقصد التعزير - ٢١٠
 ) ٦٨٥٠)(١٧٤/ ٨(صحيح البخـاري    » الَ تجِلدوا فَوق عشرِة أَسواٍط ِإلَّا ِفي حد ِمن حدوِد اللَّهِ          «حلديث   - ٢١١

 )١٧٠٨ (- ٤٠)١٣٣٢/ ٣(وصحيح مسلم 
  )٢٢٧٨٠)(٤٤٢/ ٣٧(انظر مسند أمحد ط الرسالة  - ٢١٢



 ١١٣

متـك  وِإنْ لَم تكُـن أَحلَّتهـا لَـك رج        ،ِإنْ كَانت أَحلَّتها لَك جلَدتك ِمائَةً     «:�اللَِّه  
 ٢١٣»فَجلَده ِمائَةً،فَوجدوه قَد أَحلَّتها لَه،ِبالِْحجارِة

 .وغَيِرِه،والْقَولَاِن الْأَولَاِن ِفي مذْهِب الشاِفِعي،  وهِذِه الْأَقْوالُ ِفي مذْهِب أَحمد وغَيِرِه
  هرغَيو اِلكا مأَمو، هنع ِكيأَنَّ مِ " :فَحلُ       نلَغُ ِبِه الْقَتبا ياِئِم مراِب   ." الْجحأَص ضعب افَقَهوو

دمِلمِ   ،أَحسوِس الْماسِفي ِمثِْل الْج،    ِلِمنيسلَى الْمع ودِللْع سسجإذَا ت،    قَّـفوتي دمفَِإنَّ أَح
 .٢١٤قَاِضي أَِبي يعلَى وجوز ماِلك وبعض الْحناِبلَِة كَالْ،ِفي قَتِلِه

  ٢١٥التعزيز بالقتلجواز 
قَتلَ الداِعيِة إلَى الِْبدِع الْمخاِلفَـِة      : وجوز طَاِئفَةٌ ِمن أَصحاِب الشاِفِعي وأَحمد وغَيِرِهما      

 :ِللِْكتاِب والسنِة
ا جوز ماِلك وغَيره قَتلَ الْقَدِريـِة ِلأَجـِل         إنم: وكَذَِلك كَِثري ِمن أَصحاِب ماِلٍك وقَالُوا     

وكَذَِلك قَد ِقيلَ ِفي قَتِل الساِحِر فَِإنَّ أَكْثَر الْعلَماِء علَى          ،لَا ِلأَجِل الردةِ  ،الْفَساِد ِفي الْأَرضِ  
قَـالَ  :عن جندٍب قَـالَ   ا ومرفُوعا   وقَد رِوي عن جندٍب رضي اهللا عنه موقُوفً       ،أَنه يقْتلُ 

 .٢١٦رواه الترِمِذي» حد الساِحِر ضربةٌ ِبالسيِف«:�رسولُ اللَِّه 

                                                 
/ ٤(وسنن الترمذي ت شـاكر       ) ٢٥٥١)(٨٥٣/ ٢(وسنن ابن ماجه     ) ٤٤٥٨)(١٥٧/ ٤(سنن أيب داود     - ٢١٣
 حسن  ) ٣٣٦٠)(١٢٣/ ٦(وسنن النسائي ) ١٤٥١)(٥٤

وابن ،عِلي: ِمنهم �فَرِوي عن غَيِر واِحٍد ِمن أَصحاِب النِبي        ،وقَد اختلَف أَهلُ الِعلِْم ِفي الرجِل يقَع علَى جاِريِة امرأَِتهِ         
وِإسحاق ِإلَى ما روى النعمانُ بن      ،وذَهب أَحمد ،»لَيس علَيِه حد ولَِكن يعزر    «:وقَالَ ابن مسعودٍ  .يِه الرجم عمر أَنَّ علَ  

 ِبيِن النِشٍري ع٥٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر "�ب( 
فَـدِرئ عنـه   ،فَقَد أَوقَع ذَِلك شبهةً ِفي الْوطِْء،ِإنَّ الْمرأَةَ ِإذَا أَحلَّتها لَه:يِثوقَالَ بعض أَهِل الِْعلِْم ِفي تخِريِج هذَا الْحدِ      

مجالر،  ِزيرعِه التلَيع بجوالمِ            ،وأَ ِفي اِإلسشن دِلِه أَحهِبج ذَرعي كَادظُوِر الَِّذي لَا يحالْم ِمن اها أَتِلم، ع أَو   ئًا ِمنيش فر
وكَانَ ماِلك يرى ِلِإلماِم أَنْ يبلُغَ ِبـالتعِزيِر        ،فَِزيد ِفي التعِزيِر حتى بلَغَ ِبِه حد ِزنى الِْبكِْر ردعا لَه وتنِكيال           ،أَحكَاِم الدينِ 

دلَغَ الْحب٣٠٧/ ١٠(شرح السنة للبغوي .م( 
 "اخلالصة يف أحكام التجسس "  كتايب  انظر التفاصيل يف- ٢١٤

 التعِزير ِبالْقَتل) ٢٦٣/ ١٢( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١٥

والصِحيح عن جندٍب موقُوفًا ،والعملُ علَى هـذَا        :قال الترمذي  )  ١٤٦٠)(٦٠/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر      - ٢١٦
ِإنما يقْتلُ السـاِحر ِإذَا    " :وهو قَولُ ماِلِك بِن أَنٍس وقَالَ الشاِفِعي      ،وغَيِرِهم،� الِعلِْم ِمن أَصحاِب النِبي      ِعند بعِض أَهلِ  

لُغُ ِبِه الكُفْربا يِرِه ملُ ِفي ِسحمعِه،كَانَ يلَيع رن ونَ الكُفِْر فَلَملًا دمِملَ علًافَِإذَا عقَت " 



 ١١٤

 الصـحابِة رضـي اهللا      ِه بِن عمر وغَيـِرِهم ِمـن       وعن عمر وعثْمانَ وحفْصةَ وعبِد اللَّ     
لَِكن ،ِلأَجِل الْفَساِد ِفي الْـأَرضِ    :وقَالَ بعضهم ،ِلأَجِل الْكُفْرِ :عض الْعلَماءِ فَقَالَ ب ،قَتلُه،عنهم

 ٢١٧.جمهور هؤلَاِء يرونَ قَتلَه حدا
 إذَا كَـانَ ِجنسـه يوِجـب      ، الْجـراِئمِ  الْقَتِل ِفيما تكَرر ِمن    وكَذَِلك أَبو حِنيفَةَ يعزر بِ    

ِلأَخِذ الْماِل ونحِو ذَِلك وقَـد      ؛ أَو اغِْتيالُ النفُوِس    ،كَما يقْتلُ من تكَرر ِمنه اللِّواطُ     ،الْقَتلَ
   فِْسدلَى أَنَّ الْملُّ عدتسِلهِ      ،يإلَّا ِبقَت هرش قَِطعني ى إذَا لَمتِفـي       ،م ِلمسم اهوا رلُ ِبمقْتي هفَِإن

من أَتاكُم وأَمركُم جِميع علَـى      «:يقُولُ،�سِمعت رسولَ اِهللا    :قَالَ،عن عرفَجةَ صِحيِحِه  
 ٢١٨»فَاقْتلُوه،أَو يفَرق جماعتكُم،يِريد أَنْ يشق عصاكُم،رجٍل واِحٍد
ِإنه ستكُونُ  «:يقُولُ،�سِمعت رسولَ اِهللا    :قَالَ،سِمعت عرفَجةَ :قَالَ، بِن ِعلَاقَةَ  وعن ِزيادِ 

 اتنهو اتنه،        ِميعج ِهيِة وِذِه الْأُمه رأَم قفَرأَنْ ي ادأَر نفَم،    نا مِف كَاِئنيِبالس وهِربفَاض
 ٢١٩ .»كَانَ

  ي قَد كَذَِلكةِ        واِبعِر ِفي الرمالْخ اِربلُ شقْتِرِه يِفـي       ،قَالُ ِفي أَم ـدمأَح اهوا رِليِل مِبد
ِإنا ِبـأَرٍض   ،يا رسولَ اِهللا    :فَقُلْت، �سأَلْت رسولَ اِهللا    :قَالَ،عن ديلٍَم الِْحميِري    الْمسنِد  

نتقَوى ِبِه علَى أَعماِلنـا     ،وِإنا نتِخذُ شرابا ِمن هذَا الْقَمِح       ،دا  باِردٍة نعاِلج ِبها عمالً شِدي    
ثُم ِجئْت ِمن بيِن يديـِه  :فَاجتِنبوه قَالَ:قَالَ،نعم :هلْ يسِكر ؟ قُلْت :قَالَ،وعلَى برِد ِبالَِدنا    

                                                 
 عقُوبةُ الساِحِر)٢٦٦/ ٢٤( وزارة األوقاف الكويتية -انظر املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٢١٧
 ) ١٨٥٢ (- ٦٠)١٤٨٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٨
معناه يفرق مجاعتكم كما تفرق العصا املشقوقة وهو عبارة عـن           ) أن يشق عصاكم  (أي جمتمع ) وأمركم مجيع (ش   [ 

 ]النفوساختالف الكلمة وتنافر 

 )١٨٥٢ (- ٥٩)١٤٧٩/ ٣(صحيح مسلم  - ٢١٩
 اهلنات مجع هنة وتطلق على كل شيء واملراد ا هنا الفنت واألمور احلادثة) هنات وهنات(ش  [ 

فيه األمر بقتال من خرج على اإلمام أو أراد تفريق كلمة املسلمني وحنـو ذلـك                ) فاضربوه بالسيف كائنا من كان    (
 قوتل وإن مل يندفع شره إال بقتله فقتل كان هدرا فقوله صلى اهللا عليه وسـلم فاضـربوه            وينهى عن ذلك فإن مل ينته     

 ]بالسيف ويف الرواية األخرى فاقتلوه معناه إذا مل يندفع إال بذلك



 ١١٥

،     ِمثْلَ ذَِلك لَه لْ:فَقَالَ،فَقُلْته   ؟ قُلْت ِكرسي :  معقَالَ،ن: قُلْت وهِنبتفَاج:     ـرغَي ـاسِإنَّ الن
 ٢٢٠.فَِإنْ لَم يتركُوه فَاقْتلُوهم:قَالَ،تاِرِكيِه 

 : الصاِئلُ إلَّا ِبالْقَتِل قُِتلَلَم يندِفِع وهذَا ِلأَنَّ الْمفِْسد كَالصاِئِل فَِإذَا 
----------- 

 إما على ذنب مضى أو لتأدية واجب أو ترك حمرم:وبة نوعانالعق
 ذَِلك اعِجمانِ  : وعوةَ نقُوبا:أَنَّ الْعمهدأَح:         كَالًا ِمـنن با كَساًء ِبمزاٍض جٍب ملَى ذَنع

 .وقَطِْع الْمحاِرِب والساِرِق ،كَجلِْد الشاِرِب والْقَاِذِف،اللَِّه
 :وترِك محرٍم ِفي الْمستقْبِل،الْعقُوبةُ ِلتأِْديِة حق واِجٍب: والثَّاِني

    ِلمسى يتح دترالْم ابتتسا يكَم ، ابِإلَّا فَقُِتلَ ،فَِإنْ تكَاِة     ،والزلَاِة والص اِركت اقَبعا يكَمو
؛ التعِزير ِفي هذَا الضرِب أَشد ِمنه ِفي الضرِب الْـأَوِل           فَ،وحقُوِق الْآدِميني حتى يؤدوها   

أَو يـؤدي الْواِجـب     ،حتى يؤدي الصلَاةَ الْواِجبةَ   ،وِلهذَا يجوز أَنْ يضرب مرةً بعد مرةٍ      
الَ «:يقُـولُ ،�سـِمعت النِبـي     :قَالَ،نصاِريعن أَِبي بردةَ الْأَ   والْحِديثُ الَِّذي ِفي    ،علَيِه

 قَد فَسره طَاِئفَةٌ ِمـن أَهـِل        ٢٢١»تجِلدوا فَوق عشرِة أَسواٍط ِإلَّا ِفي حد ِمن حدوِد اللَّهِ         
يراد ،د ِفي لَفِْظ الِْكتاِب والسنةِ    فَِإنَّ الْحدو ،ِبأَنَّ الْمراد ِبحدوِد اللَِّه ما حرم ِلحق اللَّهِ       ،الِْعلِْم

ِتلْـك  { :فَيقَالُ ِفي الْأَولِ  ،ِمثْلُ آِخِر الْحلَاِل وأَوِل الْحرامِ    ،ِبها الْفَصلُ بين الْحلَاِل والْحرامِ    
ود اللَِّه فَلَا تقْربوهـا     ِتلْك حد {:ويقَالُ ِفي الثَّاِني  ] ٢٢٩:البقرة[} حدود اللَِّه فَلَا تعتدوها   

أَنَّ :ومراد الْحِديثِ ،فَهو عرف حاِدثٌ  ،وأَما تسِميةُ الْعقُوبِة الْمعزرِة حدا    .]١٨٧:البقرة[} 
 .اٍت لَا يِزيد علَى عشِر جلَد،كَضرِب الرجِل امرأَته ِفي النشوِز،من ضرب ِلحق نفِْسِه

 نوعية اجللد الذي جاءت به الشريعة
 :هو الْجلْد الْمعتِدلُ ِبالسوِط:والْجلْد الَِّذي جاَءت ِبِه الشِريعةُ

                                                 
   صحيح-١٨١٩٨) ١٨٠٣٥)(١٨٢/ ٦) (عامل الكتب(مسند أمحد  - ٢٢٠

 )١٧٠٨ (- ٤٠)١٣٣٢/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٦٨٥٠)(١٧٤/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٢١
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وسـوطٌ بـين    ،ضرب بين ضربينِ  " :قَالَ عِلي رضي اهللا عنه    ، فَِإنَّ ِخيار الْأُموِر أَوساطُها   
ولَا يكْتفَى ِفيِه ِبالدرِة بلْ الدرةُ تستعملُ       ،ا يكُونُ الْجلْد ِبالِْعِصي ولَا ِبالْمقَاِرعِ     ولَ" سوطَيِن  

 .٢٢٢ِفي التعِزيِر 
 ا الْحأَم ودد،   ا ِمنِفيه دفَلَا ب           بدؤطَّاِب رضي اهللا عنه يالْخ نب رمِط كَانَ عولِْد ِبالسالْج 

يمنع أَلَـم   بلْ ينزع عنه ما     ،فَِإنْ جاَءت الْحدود دعا ِبالسوِط ولَا تجرد ِثيابه كُلُّها        ،ِبالدرِة
ولَـا يضـرب   ،ولَا يربطُ إذَا لَم يحتج إلَى ذَِلك  ، الْحشايا والِْفراِء ونحِو ذَِلك    ِمن،الضرِب

هجوه.     هنع اللَّه ِضيةَ رريرأَِبي ه نع،   ِبيِن النِنـِب      «: قَالَ �عتجفَلْي كُمـدلَ أَحِإذَا قَات
هج٢٢٣»الو 

 ٢٢٤»ِإذَا ضرب أَحدكُم فَلْيتِق الْوجه«: قَالَ�عِن النِبي ،وعن أَِبي هريرةَ
 ٢٢٥" ِإذَا قَاتلَ أَحدكُم أَخاه فَلَا يلِْطم وجهه: قَالَ� عِن النِبي،وعن أَِبي هريرةَ

    لُهلَا قَت هأِْديبت ودقْصفَِإنَّ الْم ،يو    ِمن ظَّهٍو حضطَى كُلُّ عبِ  عـرـاِف   ، الضالْأَكْتِر وكَالظَّه
ِو ذَِلكحنِن والْفَِخذَيو. 

 
������������� 

 
  

                                                 
 : الْجلْد-ب )١٥٠/ ١٧( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٢٢٢
 )٢٦١٢ (- ١١٢)٢٠١٦/ ٤(وصحيح مسلم ) ٢٥٥٩)(١٥١/ ٣( صحيح البخاري - ٢٢٣

 ]ضرب أحدا) قاتل(ش [  

  زيادة-صحيح ) ٤٤٩٣)(١٦٧/ ٤(سنن أيب داود  - ٢٢٤
  زيادة مين- صحيح  )١٣١٤)(٦٦٠/ ٢(معجم ابن األعرايب  - ٢٢٥



 ١١٧


S�Z4א�S5Va[b�ْא�!_א�S5Va[b�ْא�!_א�S5Va[b�ْא�!_א�S5Va[b�ْא�!_S�Z4
S�Z4
S�Z4
����
S5Z�
[b�ْא�Sل
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 : الْعقُوبات الَِّتي جاَءت ِبها الشِريعةُ ِلمن عصى اللَّه ورسولَه نوعاِن

 .ِمن الْواِحِد والْعدِد كَما تقَدم ،عقُوبةُ الْمقَدِر علَيِه:أَحدهما
هذَا هـو ِجهـاد     ،كَاَلَِّتي لَا يقْدر علَيها إلَّا ِبِقتاٍل فَاِصلٍ      ،لطَّاِئفَِة الْممتِنعةِ ِعقَاب ا : والثَّاِني

 .الْكُفَّاِر أَعداِء اللَِّه ورسوِلِه 
فَِإنه يِجـب  ،لَهإلَى ِديِن اللَِّه الَِّذي بعثَه ِبِه فَلَم يستِجب �فَكُلُّ من بلَغه دعوةُ رسوِل اللَِّه   

الُهانَ ِإلَّا             {:قال تعاىل  ِقتودا فَلَا عوهتِللَِّه فَِإِن ان ينكُونَ الديةٌ ونكُونَ ِفتى لَا تتح مقَاِتلُوهو
لَى الظَّاِلِمني٢٢٦]١٩٣:البقرة[} ع. 
   كَانَ اللَّهو -   هِبيثَ نعا بِة ا، لَموعِبد هرأَملَـى   وـٍد عِل أَحأْذَنْ ِفي قَتي لَِف إلَى ِديِنِه لَملْخ

أُِذنَ ِللَّـِذين   {:فَأَِذنَ لَه وِللْمسِلِمني ِبقَوِلِه تعـالَى     ،حتى هاجر إلَى الْمِدينةِ   ،ذَِلك ولَا ِقتاِلهِ  
الَِّذين أُخِرجوا ِمن ِدياِرِهم ِبغيـِر  ) ٣٩(قَِدير يقَاتلُونَ ِبأَنهم ظُِلموا وِإنَّ اللَّه علَى نصِرِهم لَ  

                 ـعِبيو اِمعـوص تمدٍض لَهعِبب مهضعب اساللَِّه الن فْعلَا دلَوو ا اللَّهنبقُولُوا رِإلَّا أَنْ ي قح
ينصرنَّ اللَّه من ينصره ِإنَّ اللَّه لَقَِوي عِزيز        وصلَوات ومساِجد يذْكَر ِفيها اسم اللَِّه كَِثريا ولَ       

الَِّذين ِإنْ مكَّناهم ِفي الْأَرِض أَقَاموا الصلَاةَ وآتوا الزكَاةَ وأَمروا ِبالْمعروِف ونهـوا             ) ٤٠(
 .]احلج[} ) ٤١(عِن الْمنكَِر وِللَِّه عاِقبةُ الْأُموِر 

كُِتب علَيكُم الِْقتالُ وهو كُره لَكُم وعسى       {: ثُم إنه بعد ذَِلك أَوجب علَيِهم الِْقتالَ ِبقَوِلهِ       
               متأَنو لَمعي اللَّهو لَكُم رش وهئًا ويوا شِحبى أَنْ تسعو لَكُم ريخ وهئًا ويوا شهكْرلَـا  أَنْ ت

 ]٢١٦:البقرة[} تعلَمونَ 
 ابالِْإجي أَكَّداِد، والِْجه رأَم ظَّمعِة،وِنيدِر الْموِة السامِفي ع، لَه ـاِرِكنيالت ذَمو،  مـفَهصوو

ِإخـوانكُم  قُلْ ِإنْ كَـانَ آبـاؤكُم وأَبنـاؤكُم و        {:فَقَالَ تعالَى ،ِبالنفَاِق ومرِض الْقُلُوبِ  

                                                 
 جهاد  -فما بعدها   ) ١٤٢٥:ص (٢ ط -املفصل يف فقه اجلهاد     ، وهذا ما يسمى جبهاد الطلب وهو جممع عليه          - ٢٢٦

 الطلب
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وأَزواجكُم وعِشريتكُم وأَموالٌ اقْترفْتموها وِتجارةٌ تخشونَ كَسادها ومساِكن ترضونها         
للَّـه لَـا    أَحب ِإلَيكُم ِمن اللَِّه ورسوِلِه وِجهاٍد ِفي سِبيِلِه فَتربصوا حتى يأِْتي اللَّه ِبأَمِرِه وا             

 الْفَاِسِقني مِدي الْقَوه٢٤:التوبة[} ي[ 
ِإنما الْمؤِمنونَ الَِّذين آمنوا ِباللَِّه ورسوِلِه ثُم لَم يرتابوا وجاهدوا ِبأَمواِلِهم           { :وقَالَ تعالَى 

 ]١٥:احلجرات [}وأَنفُِسِهم ِفي سِبيِل اللَِّه أُولَِئك هم الصاِدقُونَ 
ويقُولُ الَِّذين آمنوا لَولَا نزلَت سورةٌ فَِإذَا أُنِزلَت سورةٌ محكَمةٌ وذُِكر ِفيها            {:قَالَ تعالَى و

 فَأَولَى  الِْقتالُ رأَيت الَِّذين ِفي قُلُوِبِهم مرض ينظُرونَ ِإلَيك نظَر الْمغِشي علَيِه ِمن الْموتِ            
  م٢٠(لَه (     ـما لَهـريلَكَانَ خ قُوا اللَّهدص فَلَو رالْأَم مزفَِإذَا ع وفرعلٌ مقَوةٌ وطَاع)٢١ (

           كُمامحوا أَرقَطِّعتِض ووا ِفي الْأَرفِْسدأَنْ ت متلَّيوِإنْ ت متيسلْ ع٢٢(فَه (    الَّـِذين أُولَِئـك
مهنلَع مهارصى أَبمأَعو مهمفَأَص ٢٣ - ٢٠:حممد[} )٢٣( اللَّه[. 

{ :ِفي سورِة الصف الَِّتي يقُولُ ِفيها     ،وكَذَِلك تعِظيمه وتعِظيم  أَهِلهِ    ،وهذَا كَِثري ِفي الْقُرآنِ   
تؤِمنونَ ِباللَّـِه   ) ١٠(تنِجيكُم ِمن عذَاٍب أَِليٍم     يا أَيها الَِّذين آمنوا هلْ أَدلُّكُم علَى ِتجارٍة         

ورسوِلِه وتجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَمواِلكُم وأَنفُِسكُم ذَِلكُم خير لَكُم ِإنْ كُنتم تعلَمـونَ    
)١١ (      ِري ِمنجاٍت تنج ِخلْكُمديو كُموبذُن لَكُم ِفرغةً ِفـي       يبطَي اِكنسمو ارها الْأَنِتهحت 

      ِظيمالْع زالْفَو ٍن ذَِلكداِت عنـِر       ) ١٢(جشبو قَِريب حفَتاللَِّه و ِمن رصا نهونِحبى ترأُخو
 ِمِننيؤالصف[} ) ١٣(الْم[. 

وِعمارةَ الْمسِجِد الْحراِم كَمن آمن ِباللَِّه والْيـوِم        أَجعلْتم ِسقَايةَ الْحاج    {:وكَقَوِلِه تعالَى 
                 الظَّـاِلِمني مِدي الْقَـوهلَا ي اللَّهاللَِّه و دونَ ِعنوتسِبيِل اللَِّه لَا يِفي س داهج١٩(الْآِخِر و (

مواِلِهم وأَنفُِسِهم أَعظَم درجةً ِعند اللَّـِه       الَِّذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا ِفي سِبيِل اللَِّه ِبأَ       
يبشرهم ربهم ِبرحمٍة ِمنه وِرضواٍن وجناٍت لَهم ِفيها نِعـيم          ) ٢٠(وأُولَِئك هم الْفَاِئزونَ    

 ِقيم٢١(م (ِظع رأَج هدِعن ا ِإنَّ اللَّهدا أَبِفيه اِلِدينخ يم)التوبة[} )٢٢[. 
يا أَيها الَِّذين آمنوا من يرتد ِمنكُم عن ِديِنِه فَسوف يأِْتي اللَّه ِبقَوٍم يِحبهم              {: وقوله تعاىل 

 ولَا يخافُونَ لَومةَ  ويِحبونه أَِذلٍَّة علَى الْمؤِمِنني أَِعزٍة علَى الْكَاِفِرين يجاِهدونَ ِفي سِبيِل اللَّهِ          
         ِليمع اِسعو اللَّهاُء وشي نِتيِه مؤلُ اللَِّه يفَض لَاِئٍم ذَِلك {]الَى .]٥٤:املائدةعقَالَ تو: }  ـام
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              لَـا يوِل اللَّـِه وسر نلَّفُوا عختاِب أَنْ يرالْأَع ِمن ملَهوح نمِة وِدينِل الْمـوا  كَانَ ِلأَهغَبر
ِبأَنفُِسِهم عن نفِْسِه ذَِلك ِبأَنهم لَا يِصيبهم ظَمأٌ ولَا نصب ولَا مخمصةٌ ِفي سِبيِل اللَِّه ولَا                

نَّ اللَّه لَا   يطَئُونَ موِطئًا يِغيظُ الْكُفَّار ولَا ينالُونَ ِمن عدو نيلًا ِإلَّا كُِتب لَهم ِبِه عملٌ صاِلح إِ               
    ِسِننيحالْم رأَج ِضيعا ِإلَّـا           ) ١٢٠(ياِديونَ وقْطَعلَا يةً ولَا كَِبريةً وِغريفَقَةً صِفقُونَ ننلَا يو

 ]١٢٠،١٢١:التوبة[} ١٢١(كُِتب لَهم ِليجِزيهم اللَّه أَحسن ما كَانوا يعملُونَ 
  هلِّدوا يم الِ  فَِذكْرمأَع نع ِهم،  ِمن هوناِشربا يمالِ ومادِ ، الْأَعِر ِبالِْجهالْأَماِئِلِه ِفي   ،وِذكِْر فَضو
وكَانَ ِباتفَاِق  ،وِلهذَا كَانَ أَفْضلَ ما تطَوع ِبِه الِْإنسانُ      ،أَكْثَر ِمن أَنْ يحصر   ،الِْكتاِب والسنةِ 

كَمـا دلَّ علَيـِه     ،والصوِم التطَوعِ ، الصلَاِة التطَوعِ  وِمن، الْحج والْعمرةِ  ضلَ ِمن الْعلَماِء أَفْ 
بلَـى يـا    :قُلْت» أَلَا أُخِبركُم ِبرأِْس الْأَمِر وعموِدِه؟    «:�حتى قَالَ النِبي    ،الِْكتاب والسنةُ 

 .٢٢٧»وعموده الصلَاةُ،س الْأَمِر الِْإسلَامرأْ«:قَالَ،رسولَ اللَِّه
أَنِبئِْني ِبعمٍل يدِخلُِني الْجنةَ ويباِعـدِني ِمـن        :قُلْت ِلرسوِل اللَّهِ  :قَالَ،وعن معاِذ بِن جبلٍ   

تعبد اللَّه ولَا تشِرك    ،ه اللَّه علَيهِ  وِإنه لَيِسري علَى من يسر    ،لَقَد سأَلْت عن عِظيمٍ   «:قَالَ،الناِر
وِإنْ ِشـئْت   ،وتصوم رمضـانَ  ،وتؤدي الزكَاةَ الْمفْروضةَ  ،وتِقيم الصلَاةَ الْمكْتوبةَ  ،ِبِه شيئًا 

      هاِم ِمننِة السوذُروِدِه ومعِر وأِْس الْأَمِبر كأْتبأَن «ولَ اللَّـهِ    :فَقُلْتسا رلْ يفَقَالَ،أَج:» أْسر
لَامِر الِْإسلَاةُ،الْأَمالص هودمعِبيِل اللَِّه،وِفي س اداِمِه الِْجهنةُ سوذُر٢٢٨»و 

وصـام  ،وأَقَام الصالَةَ ،من آمـن ِباللَّـِه ورسـوِلهِ      «:قَالَ،�عِن النِبي   ،وعن أَِبي هريرةَ   
انَرضةَ      ،ماجلَن ِخلَهدلَى اللَِّه أَنْ يا عقِبيِل اللَّهِ   ،كَانَ حِفي س راجِضِه الَِّتي     ،هِفي أَر لَسج أَو

ِإنَّ ِفـي اجلَنـِة ِمائَـةَ       «:أَفَالَ ننبئُ الناس ِبـذَِلك؟ قَـالَ      ،يا رسولَ اللَّهِ  :قَالُوا،»وِلد ِفيها 
كُلُّ درجتيِن ما بينهمـا كَمـا بـين السـماِء           ، اللَّه ِللْمجاِهِدين ِفي سِبيِلهِ    أَعدها،درجٍة

وفَوقَـه عـرش    ،وأَعلَى اجلَنةِ ،فَِإنه أَوسطُ اجلَنةِ  ،فَِإذَا سأَلْتم اللَّه فَسلُوه الِفردوس    ،واَألرِض
  .٢٢٩متفَق علَيِه»  أَنهار اجلَنِةوِمنه تفَجر،الرحمِن

                                                 
 صحيح لغريه ) ١٩٦)(٢١٩/ ١(تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي  - ٢٢٧
  زيادة مين- صحيح لغريه ) ١٩٧)(٢٢٠/ ١( تعظيم قدر الصالة حملمد بن نصر املروزي - ٢٢٨
 وليس يف مسلم، )٧٤٢٣)(١٢٥/ ٩( صحيح البخاري - ٢٢٩
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سِمعت النِبـي   :فَقَالَ،أَدركَِني أَبو عبٍس وأَنا أَذْهب ِإلَى اجلُمعةِ      :قَالَ،وعن عبايةَ بِن ِرفَاعةَ   
 ٢٣٠رواه الْبخاِري » مِن اغْبرت قَدماه ِفي سِبيِل اللَِّه حرمه اللَّه علَى الناِر«: يقُولُ�

ِرباطُ يوٍم ولَيلٍَة خير ِمن ِصـياِم شـهٍر         «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اِهللا    :قَالَ،وعن سلْمانَ 
» نَوأَِمن الْفَتـا ،وأُجِري علَيِه ِرزقُـه ،وِإنْ مات جرى علَيِه عملُه الَِّذي كَانَ يعملُه      ،وِقياِمِه

ِلمسم اهو٢٣١ر. 
       هنع اللَّه ِضير اِعِديٍد السعِن سِل بهس نولَ اللَِّه    :وعسٍم ِفـي     «:قَالَ،�أَنَّ رـواطُ يِرب

ومـا  وموِضع سوِط أَحِدكُم ِمن اجلَنِة خير ِمن الدنيا         ،سِبيِل اللَِّه خير ِمن الدنيا وما علَيها      
 ٢٣٢»أَِو الغدوةُ خير ِمن الدنيا وما علَيها،والروحةُ يروحها العبد ِفي سِبيِل اللَِّه،علَيها

سـِمعت عثْمـانَ بـن      :قَـالَ ،مولَى عثْمانَ ،حدثَِني أَبو صاِلحٍ  :قَالَ،وعن زهرةَ بِن معبدٍ   
ِرباطُ يوٍم ِفي سِبيِل اللَِّه خيـر       «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :ه عنه يقُولُ  رِضي اللَّ ،عفَّانَ

 ٢٣٣ »ِمن أَلِْف يوٍم ِفيما ِسواه ِمن الْمناِزِل
 بكَت ِمن   عين:عيناِن لَا تمسهما النار   " : يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :وعن ابِن عباٍس قَالَ   

 ٢٣٤" وعين باتت تحرس ِفي سِبيِل اللَِّه ،خشيِة اللَِّه
     دماِم أَحِد الِْإمنسِفي مرِ        ويبِن الزِد اِهللا ببِن عِن ثَاِبٍت بِب بعصم نقَالَ،وع:   نانُ بثْمقَالَ ع

 مـا كَـانَ   �حدثُكُم حِديثًا سِمعته ِمن رسوِل اِهللا   ِإني م :عفَّانَ وهو يخطُب علَى ِمنبِرهِ    

                                                 
 )٩٠٧)(٧/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٣٠
 ]طاعة اهللا تعاىل ومنها حضور صالة اجلمعة) سبيل اهللا(.أصاا الغبار) اغربت(ش  [ 
 )١٩١٣ (- ١٦٣)١٥٢٠/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣١
أصل الرباط ما تربط به اخليل      ) رباط(سني وإسكان امليم  يقال بفتح السني وكسر امليم ويقال بكسر ال       ) السمط(ش   [ 

ضبطوا أمن بوجهني أحدمها أمن بفتح اهلمزة وكسر امليم من ) وأمن الفتان(مث قيل لكل أهل ثغر يدفع عمن خلفه رباط
وروايـة  غري واو والثاين أومن بضم اهلمزة وبواو وأما الفتان فقال القاضي رواية األكثرين بضم الفاء مجع فاتن قـال                    

 ]الطربي بالفتح
  زيادة مين- ) ٢٨٩٢)(٣٥/ ٤( صحيح البخاري - ٢٣٢
 حسن ) ١٦٦٧)(١٨٩/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٣١٦٩)(٣٩/ ٦(سنن النسائي  - ٢٣٣

 صحيح ) ١٦٣٩)(١٧٥/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٢٣٤
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     كُملَيع نِإلَّا الض ثَكُمدِني أَنْ أُحعنمولَ اِهللا     ،يسر تِمعي سِإنقُولُ �ولٍَة ِفي   " : يلَي سرح
  .٢٣٥"ويصام نهارها ،سِبيِل اِهللا تعالَى أَفْضلُ ِمن أَلِْف لَيلٍَة يقَام لَيلُها

     هنع اللَّه ِضيةَ رريروِل اللَِّه      :قَالَ،وعن أيب هسلٌ ِإلَى رجاَء رـٍل    :فَقَالَ،�جملَى علَِّني عد
هلْ تستِطيع ِإذَا خرج املُجاِهد أَنْ تدخلَ مسـِجدك         «:قَالَ» الَ أَِجده «:يعِدلُ اِجلهاد؟ قَالَ  

  رفْتالَ تو قُوم؟  ،فَتفِْطرالَ تو ومصت؟  :قَالَ،»وذَِلك ِطيعتسي نمةَ  ،وريرو هقَالَ أَب:»   سِإنَّ فَـر
 ٢٣٦»فَيكْتب لَه حسناٍت،املُجاِهِد لَيستن ِفي ِطوِلِه

ال «:يِل اِهللا عز وجلّ؟ قال    ما يعِدلُ الِْجهاد ِفي سبِ    :-� -ِقيل ِللنِبي   :قال،وعن أِبي هريرة  
ونهتِطيعنِ  :،قال»تستيِه مروا عليثالثًا كُلُّ ذِلك يقُولُ    ،فأعاد أو:» ونهتِطيعوقال ِفي  »ال تس،

ال يفْتر ِمـن    ،مثلُ الْمجاِهِد ِفي سِبيِل اِهللا كمثِل الصاِئِم الْقاِئِم الْقاِنِت ِبآياِت اهللاِ          «:الثّاِلثِة
 ٢٣٧"حتى يرِجع الْمجاِهد ِفي سِبيِل اِهللا تعاىل،ٍةوال صال،ِصياٍم

ِإنَّ «:�قَالَ النِبـي    ،ائْذَنْ ِلي ِفي السـياحةِ    ،يا رسولَ اللَّهِ  :أَنَّ رجلًا قَالَ  ،وعن أَِبي أُمامةَ  
  .٢٣٨»ِسياحةَ أُمِتي الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَِّه تعالَى

  اِسعو ابذَا بها     لَ،وِلهفَضاِل وماِب الْأَعِفي ثَو ِردي ِفيهِ   ،م درا وِمثْلُ م،     ـدِعن ظَـاِهر وفَه
فَِإنَّ نفْع الِْجهاِد عام ِلفَاِعِلِه وِلغيِرِه ِفي الديِن والدنيا ومشتِملٌ علَى جِميِع أَنـواِع       ،اِلاعِتباِر

  ِة واِطناِت الْبادـِه            الِْعبلَيكُِّل عوالتو لَاِص لَهالِْإخالَى وعِة اللَِّه تبحم ِملٌ ِمنتشم هِة فَِإنالظَّاِهر
                                                 

 حسن ) ٤٣٣)(٤٨٨/ ١(مسند أمحد ط الرسالة  - ٢٣٥
  زيادة مين  - ) ٢٧٨٥)(١٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٣٦
واملعىن أن ااهد يف عبادة ما دام يف خروجه فال يقابله إال من .تنقطع) تفتر(.ال أجد عمال يعدل اجلهاد) ال أجده(ش[ 

حبله الذي يشد   ) طوله(.ميرح بنشاط من االستنان وهو العدو     ) ليسنت(.استمر يف العبادة من صيام أو قيام أو غري ذلك         
 ]يكتب مرحه ورعيه حسنات لصاحبه) فيكتب له حسنات(.خر مث يرسل يف املرعىبه من طرف وميسك طرفه اآل

  وقد ساق حديثا باملعىن فحذفته –  زيادة مين-) ١٨٧٨ (- ١١٠) ١٤٩٨/ ٣(صحيح مسلم  - ٢٣٧
كذا هو يف معظم النسخ ال تستطيعوه ويف بعضها ال تستطيعونه بالنون وهذ جـار علـى اللغـة     ) ال تستطيعوه (ش  [

واألول صحيح أيضا وهي لغة فصيحة حذف النون من غري ناصب وال جازم وقد سبق بياـا ونظائرهـا                   املشهورة  
 ]معىن القانت هنا املطيع) القانت(مرات 

 حسن ) ٢٤٨٦)(٥/ ٣( سنن أيب داود - ٢٣٨
وهو يشـملُ  ،شاقَّةٌ علَى النفِْس ونفْعه متعد ِإلَى الْغيِروهو أَفْضلُ فَِإنه ِعبادةٌ   » ِإنَّ ِسياحةَ أُمتِي الِْجهاد ِفي سِبيِل اللَّهِ      «( 

رالْأَكْبو رغالْأَص اد٦٠٧/ ٢(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح "الِْجه( 
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علَى مـا لَـا     :وتسِليِم النفِْس والْماِل لَه والصبِر والزهِد وِذكِْر اللَِّه وساِئِر أَنواِع الْأَعمالِ          
إمـا  . الشخِص والْأُمِة بين إحدى الْحسنييِن داِئما      والْقَاِئم ِبِه ِمن  .لٌ آخر  عم يشتِملُ علَيهِ 

فَِإنَّ الْخلْق لَا بد لَهم ِمن محيا ومماٍت فَِفيِه اسِتعمالُ          .النصر والظَّفَر وِإما الشهادةُ والْجنةُ    
 مو ماهيحنِ           ميتادـعالس ابِكِه ذَهرِفي تِة والْآِخرا وينِفي الد ِتِهمادعِة سِفي غَاي اِتِهمم  أَو 

  ا؛ فَِإنَّ ِمنمهقْصِقلَّـِة          ن ـعا مينالـد يِن أَوِة ِفي الدِديداِل الشمِفي الْأَع غَبري ناِس مالن 
 أَنفَع ِفيِهما ِمن كُلِّ عمٍل شِديٍد وقَد يرغَب ِفي ترِفيِه نفِْسِه حتى يصاِدفَه              فَالِْجهاد،منفَعِتها

وِإذَا كَانَ أَصلُ الِْقتـاِل     .الْموت فَموت الشِهيِد أَيسر ِمن كُلِّ ِميتٍة وِهي أَفْضلُ الِْميتاتِ         
صوده هو أَنْ يكُونَ الدين كُلُّه ِللَِّه وأَنْ تكُونَ كَِلمةُ اللَّـِه            الْمشروِع هو الِْجهاد ومقْ   

        ِلِمنيسفَاِق الْمذَا قُوِتلَ ِباته ِمن عنتام نا فَملْيالْع ِة       .ِهيعانمِل الْمأَه ِمن كُني لَم نا مأَمو
  يبالصاِء وسقَاِتلَِة كَالنالْملُ         وقْتفَلَا ي ِوِهمحنِمِن والزى ومالْأَعِخ الْكَِبِري ويالشاِهِب والراِن و

ِعند جمهوِر الْعلَماِء؛ إلَّا أَنْ يقَاِتلَ ِبقَوِلِه أَو ِفعِلِه وِإنْ كَانَ بعضهم يرى إباحةَ قَتِل الْجِميِع                
والْأَولُ هو الصواب؛ ِلـأَنَّ     . النساَء والصبيانَ؛ ِلكَوِنِهم مالًا ِللْمسِلِمني     ِلمجرِد الْكُفِْر؛ إلَّا  

وقَـاِتلُوا ِفـي    { : إذَا أَردنا إظْهار ِديِن اللَِّه كَما قَالَ اللَّه تعالَى         ٢٣٩الِْقتالَ هو ِلمن يقَاِتلُنا   
 ].١٩٠:البقرة[} لُونكُم ولَا تعتدوا ِإنَّ اللَّه لَا يِحب الْمعتِدين سِبيِل اللَِّه الَِّذين يقَاِت

 ِفي غَـزوٍة فَـرأَى النـاس        �كُنا مع رسوِل اللَِّه     :قَالَ، وِفي السنِن عن رباِح بِن رِبيعٍ     
علَى امرأٍَة  :فَجاَء فَقَالَ » لَام اجتمع هؤلَاِء؟  انظُر ع «:فَقَالَ،مجتِمِعني علَى شيٍء فَبعثَ رجلًا    

وعلَى الْمقَدمـِة خاِلـد بـن الْوِليـِد فَبعـثَ           :قَالَ» ما كَانت هِذِه ِلتقَاِتلَ   «:فَقَالَ.قَِتيٍل
  .٢٤٠»قُلْ ِلخاِلٍد لَا يقْتلَن امرأَةً ولَا عِسيفًا«:فَقَالَ.رجلًا
انطَِلقُوا ِباسـِم  «: قَالَ�أَنَّ رسولَ اللَِّه ،حدثَِني أَنس بن ماِلكٍ   ،ا عن خاِلِد بِن الِْفزرِ     وِفيِه

ولَـا  ،ولَا تقْتلُوا شيخا فَاِنيا ولَا ِطفْلًا ولَا صِغريا ولَا امرأَةً         ،اللَِّه وِباللَِّه وعلَى ِملَِّة رسوِل اللَّهِ     
  ٢٤١.»وأَصِلحوا وأَحِسنوا ِإنَّ اللَّه يِحب الْمحِسِنني،وضموا غَناِئمكُم،واتغلُّ

                                                 
  يعين من غري املقاتلني كالنساء واألطفال وحنوهم - ٢٣٩

 صحيح) ٤٧٩١)(١١٢/ ١١( خمرجا -وصحيح ابن حبان  ) ٢٦٦٩)(٥٣/ ٣(سنن أيب داود  - ٢٤٠
 حسن ) ٢٦١٤)(٣٨/ ٣(سنن أيب داود  - ٢٤١
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وكُنا ،كُنت أَحِملُ سفْرةَ أَصحاِبي   :قَالَ،حدثَِني أَنس بن ماِلٍك     :قَالَ،وعن خاِلِد بِن الْفَِرِز     
انطَِلقُـوا ِبسـِم    :فَيقُـولَ �حتى يخرج إلَينا رسولُ اِهللا      ،مِدينِةإذَا استنِفرنا نزلْنا ِبظَهِر الْ    

والَ ِطفْالً صِغريا   ،الَ تقْتلُوا شيخا فَاِنيا     ،وِفي سِبيِل اِهللا تقَاِتلُونَ أَعداَء اِهللا ِفي سِبيِل اهللاِ        ،اِهللا
 ٢٤٢.والَ تغلُّوا،والَ امرأَةً ،

 اللَّه تعالَى أَباح ِمن قَتِل النفُوِس ما يحتاج إلَيِه ِفي صلَاِح الْخلِْق كَمـا قَـالَ                 وذَِلك أَنَّ 
 شر وفَسـاد    أَي أَنَّ الْقَتلَ وِإنْ كَانَ ِفيهِ     .]٢١٧:البقرة[} والِْفتنةُ أَكْبر ِمن الْقَتِل     { :تعالَى

فَمن لَم يمنع الْمسِلِمني ِمن إقَامِة ِديٍن       ، الشر والْفَساِد ما هو أَكْبر ِمنه      نلْكُفَّاِر مِ  ا فَِفي ِفتنةِ 
إنَّ الداِعيةَ إلَى الِْبدِع الْمخاِلفَِة     :ِللَِّه لَم تكُن مضرةَ كُفِْرِه إلَّا علَى نفِْسِه؛ وِلهذَا قَالَ الْفُقَهاءُ          

 .والسنِة يعاقَب ِبما لَا يعاقَب ِبِه الساِكتِللِْكتاِب 
ِإنَّ الْخِطيئَةَ ِإذَا أُخِفيـت لَـم تضـر ِإلَّـا           «:عن ِبلَاِل بِن سعٍد قَالَ      وجاَء ِفي الْحِديثِ  

 .٢٤٣»وِإذَا أُظِْهرت فَلَم تغير ضرِت الْعامةَ،أَهلَها
 جذَا أَوِلهو              لْ إذَا أُِسـر؛ بمهِمن ِهملَيوِر عقْدلَ الْمقَت وِجبت لَمالَ الْكُفَّاِر وةُ ِقتِريعالش تب

الرجلُ ِمنهم ِفي الِْقتاِل أَو غَيِر الِْقتاِل ِمثْلَ أَنْ تلِْقيه السِفينةُ إلَينا أَو يِضلَّ الطَِّريق أَو يؤخذَ                 
لَِة فَِإنه يفْعلُ ِفيِه الِْإمام الْأَصلَح ِمن قَتِلِه أَو اسِتعباده أَو الْمن علَيِه أَو مفَاداته ِبمـاِل أَو        ِبِحي

 يرى الْمن   وِإنْ كَانَ ِمن الْفُقَهاِء من    .نفٍْس ِعنِد أَكْثَِر الْفُقَهاِء كَما دلَّ علَيِه الِْكتاب والسنةُ        
 ٢٤٤.علَيِه ومفَاداته منسوخا

------------- 
 يقاتل أهل الكتاب واوس حىت يسلموا أن يعطوا اجلزية

حتى يسِلموا أَو يعطُوا الِْجزيةَ عـن يـٍد وهـم           ،فَأَما أَهلُ الِْكتاِب والْمجوس فَيقَاتلُونَ    
تهم لَـا   إلَّـا أَنَّ عـام    ،واهم فَقَد اختلَف الْفُقَهاُء ِفي أَخِذ الِْجزيِة ِمنهم       ومن سِ .صاِغرونَ

 . الْعرِبيأْخذُونها ِمِن
 وجوب قتال الطوائف املمتنعة خىت يكون الدين كله هللا

                                                 
 حسن) ٣٣٧٩٠)(٥٧٤/ ١٧(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ٢٤٢
 صحيح مقطوع) ٢٢٢/ ٥(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ٢٤٣

 )٣٥٣/ ٢٨(  جمموع الفتاوى - ٢٤٤
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      تعنتاملَاِم وإلَى الِْإس تبستٍة انِنعتما طَاِئفَةٌ ممأَيو       هِة فَِإناِتروتِة الْماِئِعِه الظَّاِهررِض شعب ِمن 
ِلِمنيسفَاِق الْما ِباتهادِجه ِجبِللَِّه،ي كُلُّه ينكُونَ الدى يتح: 

ـ             اِة كَما قَاتلَ أَبو بكٍْر الصديق رضي اهللا عنه وساِئر الصحابِة رضي اهللا عنهم ماِنِعي الزكَ
كَيف :قَالَ عمر ِلأَِبي بكْرٍ   حتى  ، ثُم اتفَقُوا  - وكَانَ قَد توقَّف ِفي ِقتاِلِهم بعض الصحابِة         -

الَ ِإلَـه ِإلَّـا     :أُِمرت أَنْ أُقَاِتلَ الناس حتى يقُولُوا     " :�تقَاِتلُ الناس؟ وقَد قَالَ رسولُ اللَِّه       
قَالَ ،اللَّه نفَم:        ـهفْسنو الَهي مِمن مصع ِإلَّا اللَّه لَـى اللَّـِه         ،الَ ِإلَهع هـابِحسقِّـِه وِإلَّا ِبح

واللَِّه لَو منعـوِني  ،فَِإنَّ الزكَاةَ حق املَالِ ،واللَِّه لَأُقَاِتلَن من فَرق بين الصالَِة والزكَاةِ      :فَقَالَ،"
فَواللَِّه ما هو ِإلَّا أَنْ     «:فَقَالَ عمر ، لَقَاتلْتهم علَى منِعهِ   �الًا كَانوا يؤدونه ِإلَى رسوِل اللَِّه       ِعقَ

 .٢٤٥»فَعرفْت أَنه احلَق،رأَيت اللَّه قَد شرح صدر أَِبي بكٍْر ِللِْقتاِل
    هنع تثَب قَدوهٍ � وجو ِمن            ـنِن عيِحيحاِرِج  فَِفي الصواِل الْخِبِقت رأَم هٍة أَنكَِثري   ِلـيع
  هنع اللَّه ِضيوِل اللَِّه      ،رسر نع كُمثْتدِديثًا �ِإذَا حاءِ     ، حـمالس ِمن اللَِّه لَأَنْ أَِخرفَو، بأَح

وِإني سِمعت  ،فَِإنَّ احلَرب ِخدعةٌ  ،دثْتكُم ِفيما بيِني وبينكُم   وِإذَا ح ،ِإلَي ِمن أَنْ أَكِْذب علَيهِ    
سـفَهاُء  ،أَحـداثُ اَألسنانِ  ،سيخرج قَـوم ِفـي آِخـِر الزمانِ       «: يقُولُ �رسولَ اللَِّه   

كَما ،يمرقُونَ ِمن الدينِ  ،نهم حناِجرهم الَ يجاِوز ِإميا  ،يقُولُونَ ِمن خيِر قَوِل البِريةِ    ،اَألحالَِم
فَِإنَّ ِفي قَتِلِهم أَجرا ِلمن قَـتلَهم يـوم         ،فَأَينما لَِقيتموهم فَاقْتلُوهم  ،يمرق السهم ِمن الرِميةِ   

 .٢٤٦»الِقيامِة
أَنه كَانَ ِفي الْجيِش الَِّذين كَانوا مع عِلـي         ،هِنيعن زيد بِن وهٍب الْج    وِفي ِروايٍة ِلمسِلٍم    

  هناُهللا ع ِضياِرجِ   ،رووا ِإلَى الْخارس الَِّذين،    هناُهللا ع ِضير ِليفَقَالَ ع:    تِمعي سِإن اسا النهأَي
لَيس ِقراَءتكُم ِإلَـى ِقـراَءِتِهم   ،ُءونَ الْقُرآنَيخرج قَوم ِمن أُمِتي يقْر  «: يقُولُ �رسولَ اِهللا   

يقْرُءونَ الْقُـرآنَ   ،ولَا ِصيامكُم ِإلَى ِصياِمِهم ِبشيءٍ    ،ولَا صلَاتكُم ِإلَى صلَاِتِهم ِبشيءٍ    ،ِبشيٍء
    ِهملَيع وهو ملَه هونَ أَنِسبحا   ،يرت مهلَاتص اِوزجلَا ت       قـرما يلَاِم كَمالِْإس قُونَ ِمنرمي مهِقي

                                                 
 )٢٠ (- ٣٢)٥١/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٤)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤٥
هو احلبل الذي تشد به يد البعري مـع       ) عقاال(.أي داخل حتت االستثناء الرافع للعصمة املبيح للقتال       ) حق املال (ش   [ 

 ]العناق األنثى من أوالد املعز ما مل يتم هلا سنة) عناقا(.ذراعه حىت ال يشرد
 )١٠٦٦ (- ١٥٥)٧٤٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٩٣٠)(١٦/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤٦
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ما قُِضي لَهم علَـى ِلسـاِن نِبـيِهم        ،لَو يعلَم الْجيش الَِّذين يِصيبونهم    ،»السهم ِمن الرِميةِ  
علَـى رأِْس   ،ولَيس لَـه ِذراع   ،وآيةُ ذَِلك أَنَّ ِفيِهم رجلًا لَه عضد      «،لَاتكَلُوا عِن الْعملِ  ،�

فَتذْهبونَ ِإلَى معاِويةَ وأَهِل الشاِم وتتركُونَ      » علَيِه شعرات ِبيض  ،عضِدِه ِمثْلُ حلَمِة الثَّديِ   
    اِلكُموأَمو كُماِريِفي ذَر كُملُفُونخلَاِء يؤاِهللا،هكُو   ،وو أَنْ يجي لَأَرِإن  ملَاِء الْقَوؤوا هن،  مهفَـِإن

   امرالْح مفَكُوا الدس اسِ   ،قَدِح النروا ِفي سأَغَارِم اهللاِ   ،ولَى اسوا عفَِسري.     ـنةُ بـلَمقَالَ س
ينا وعلَى الْخواِرِج   فَلَما الْتقَ ،مررنا علَى قَنطَرةٍ  :حتى قَالَ ،فَنزلَِني زيد بن وهٍب منِزلًا    :كُهيٍل

     اِسِبيٍب الرهو ناِهللا ب دبِئٍذ عموفَقَالَ،ي:    احمأَلْقُـوا الر ـملَه،      ِمـن وفَكُمـيـلُّوا سسو
فَرجعـوا فَوحشـوا    ،فَِإني أَخاف أَنْ يناِشدوكُم كَما ناشدوكُم يـوم حروراءَ        ،جفُوِنها
ومـا  ،وقُِتلَ بعضهم علَى بعضٍ   :قَالَ،وشجرهم الناس ِبِرماِحِهم  ،وسلُّوا السيوف ،ِهمِبِرماِح

الْتِمسـوا ِفـيِهم    :فَقَـالَ عِلـي رِضـي اُهللا عنـه        ،أُِصيب ِمن الناِس يومِئٍذ ِإلَّا رجلَانِ     
جدخالْم،  وهِجدي فَلَم وهسمقُِتـلَ             ،فَالْت ا قَـداسى نى أَتتفِْسِه حِبن هناُهللا ع ِضير ِليع فَقَام

وبلَّغَ ،صدق اهللاُ :ثُم قَالَ ،فَكَبر،فَوجدوه ِمما يِلي الْأَرض   ،أَخروهم:قَالَ،بعضهم علَى بعضٍ  
ولُهسقَالَ،ر:   لْمةُ السِبيدِه عِإلَي فَقَامفَقَالَ،اِني:  ِمِننيؤالْم ا أَِمريِإلَّـا         ،ي الَّـِذي لَـا ِإلَـه أَِللَّه

ووِل اِهللا  ،هسر ِديثَ ِمنذَا الْحه تِمعِإي:؟ فَقَالَ�لَس،  ـوِإلَّـا ه اِهللا الَِّذي لَا ِإلَهى ،وتح
   ٢٤٧"وهو يحِلف لَه ،استحلَفَه ثَلَاثًا

                                                 
 ) ١٠٦٦ (- ١٥٦)٧٤٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٤٧
السرح والسـارح   ) وأغاروا يف سرح الناس   (املراد بالصالة هنا القراءة ألا جزؤها       ) ال جتاوز صالم تراقيهم   (ش   [ 

هكذا هو يف معظم النسخ مرتال مرة       ) فرتلين زيد بن وهب مرتال    (والسارحة املاشية أي أغاروا على مواشيهم السائمة        
ادر منها مرتال مرتال مرتني وهو وجه الكالم أي ذكر يل مراحلهم باجليش مرتال مرتال حىت بلغ القنطـرة                   واحدة ويف ن  

فإين أخاف أن   (أي أخرجوهامن أغمادها مجع جفن وهو الغمد        ) وسلوا سيوفكم من جفوا   (اليت كان القتال عندها     
أي رموا ا عن بعد ) فوحشوا برماحهم(عليك يقال نشدتك اهللا وناشدتك اهللا أي سألتك باهللا وأقسمت ) يناشدوكم

أي مدوها إليهم وطاعنوهم ا ومنـه       ) وشجرهم الناس برماحهم  (منهم ودخلوا فيهم بالسيوف حىت ال جيدوا فرصة         
قال اإلمام ) حىت استحلفه ثالثا(التشاجر يف اخلصومة ومسي الشجر شجرا لتداخل أغصانه واملراد بالناس أصحاب علي 

ا استحلفه ليسمع احلاضرين ويؤكد ذلك عندهم ويظهر هلم املعجزة اليت أخرب ا رسول اهللا صلى اهللا عليه                  النووي وإمن 
 ]وسلم ويظهر هلم أن عليا وأصحابه أوىل الطائفتني باحلق وأم حمقون يف قتاهلم
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فَقَسمها بين أَربعـٍة وحـدثَِني      ، ِبذُهيبةٍ �بِعثَ ِإلَى النِبي    :قَالَ،يٍد اخلُدِري عن أَِبي سعِ  و
عـن أَِبـي    ،عن ابِن أَِبي نعمٍ   ،عن أَِبيهِ ،أَخبرنا سفْيانُ ،حدثَنا عبد الرزاقِ  ،ِإسحاق بن نصرٍ  

 ِريِعيٍد اخلُدقَالَ،س:عب       ِبيِن ِإلَى النمِبالي وهو ِليا   �ثَ عِتهبرٍة ِفي تبيِبذُه ،   نـيا بهمفَقَس
   ظَِلياِبٍس احلَنِن حِع باِشعٍ   ،اَألقْرجِني مِد بأَح ةَ       ،ثُملْقَمع نيبو اِريٍر الفَزدِن بةَ بنييع نيبو

  اِمِريالَثَةَ العِن عب،           ـِل الطَّـاِئيـِد اخلَييز نـيبِني ِكالٍَب وِد بأَح ِنـي     ،ثُمـِد بأَح ثُم
ِإنمـا  «:ويـدعنا قَـالَ   ،يعِطيِه صناِديد أَهِل نجدٍ   :فَتغيظَت قُريش واَألنصار فَقَالُوا   ،نبهانَ

مأَلَّفُهأَت«،   ينيالع لٌ غَاِئرجلَ راِتئُ اجلَِبنيِ ،ِنفَأَقْبةِ ،نينِ  ،كَثُّ اللِّحيتنجالو ـِرفشم،  لُـوقحم
فَيأْمنِني علَـى   ،فَمن يِطيع اللَّه ِإذَا عصيته    «:�فَقَالَ النِبي   ،اتِق اللَّه ،يا محمد :فَقَالَ،الرأِْس

فَمنعه النِبـي   ،أُراه خاِلد بن الوِليدِ   ،ن القَوِم قَتلَه  فَسأَلَ رجلٌ مِ  ،»والَ تأْمنوِني ،أَهِل اَألرضِ 
الَ يجـاِوز   ،قَوما يقْـرُءونَ القُـرآنَ    ،ِإنَّ ِمن ِضئِْضِئ هـذَا    «:�قَالَ النِبي   ،فَلَما ولَّى ،�

مهاِجرنح،      ِميالر ِم ِمنهالس وقرالَِم ماِإلس قُونَ ِمنرمـالَمِ   ،ِةيلَ اِإلسلُونَ أَهقْتونَ ،يعديو
 ٢٤٨ متفَق علَيِه »لَِئن أَدركْتهم لَأَقْتلَنهم قَتلَ عاٍد،أَهلَ اَألوثَاِن

                                                 
 ) ١٠٦٤ (- ١٤٣)٧٤١/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٤٣٢)(١٢٧/ ٩(صحيح البخاري  - ٢٤٨
و يف مجيع نسخ بالدنا بذهبة بفتح الذال وكذا نقله القاضي عن مجيع رواة مسلم عن اجللودى                 هكذا ه ) بذهبة(ش  [ 
كذا هو يف مجيع النسخ اخلري ويف الرواية        ) وزيد اخلري (صفة لذهبة يعين أاغري مسبوكة مل ختلص من تراا          ) يف تربتها (

يف اجلاهلية زيد اخليل فسماه رسول اهللا صلى اهللا         اليت بعدها زيد اخليل وكالمها صحيح يقال بالوجهني كان يقال له            
قال ابن األثري الكثاثـة يف      ) كث اللحية (أي ساداا واحدها صنديد     ) صناديد جند (عليه وسلم يف اإلسالم زيد اخلري       

) مشرف الوجنتني(اللحية أن تكون غري دقيقة وال طويلة وفيها كثافة يقال رجل كث اللحية بالفتح وقوم كث بالضم            
أي أن عينيه داخلتان يف     ) غائر العينني (أي غليظهما والوجنتان تثنية وجنة والوجنة من اإلنسان ما ارتفع من حلم خده              

أي بارز اجلبني من النتوء وهو اإلرتفاع ولعل اجلبني وقع هنا غلطا مـن              ) ناتئ اجلبني (حماجرمها الصقتان بقعر احلدقة     
 هذه من قوله ناشز اجلبهة أو ناتئ اجلبهة فإن اجلبني جانب اجلبهة ولكـل               اجلبهة والرواية الصحيحة هي ما يأيت بعد      

وحلق الرأس إذ ذاك خمالف للعـرب فـإم ال          ) حملوق الرأس (إنسان جبينان يكتنفان اجلبهة ومها ال يوصفان بالنتوء         
سـخ بالدنـا   هو أصل الشيء وهكذا هو يف مجيع ن) إن من ضئضئى هذا(حيلقون رؤوسهم وكانوا يفرقون شعورهم    

وحكاه القاضي عن اجلمهور وعن بعضهم أنه ضبطه باملعجمتني واملهملتني مجيعا وهذا صحيح يف اللغة قالوا وألصل                 
قتـل  (الشيء أمساء كثرية منها الضئضئى باملعجمتني واملهملتني والنجار والنحاس والسنخ والعنصر والعيص واألرومة              

 ] فهل ترى هلم من باقيةأي قتال عاما مستأصال كما قال تعاىل) عاد
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قٍَة تمرق ماِرقَةٌ ِفي فُر   «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،عن أَِبي سِعيٍد الْخدِري   وِفي ِروايٍة ِلمسِلٍم    
  ٢٤٩»فَيِلي قَتلَهم أَولَى الطَّاِئفَتيِن ِبالْحق،ِمن الناِس

فَهؤلَاِء الَِّذين قَتلَهم أَِمري الْمؤِمِنني عِلي رضي اهللا عنه لَما حصلَت الْفُرقَةُ بين أَهِل الِْعراِق               
أَنَّ ِكلَا الطَّاِئفَتيِن الْمفْتِرقَتيِن ِمن أُمِتـِه وأَنَّ   �بين النِبي   .والشاِم وكَانوا يسمونَ الْحروِريةَ   

   قلَى ِبالْحأَو ِليع ابحأَص،      الْم اِل أُولَِئكلَى ِقتإلَّا ع ضرحي لَمو    وا ِمـنجرخ الَِّذين اِرِقني 
فَثَبـت  ، الْمسـِلِمني وأَمواِلِهم   وا ِدماَء من ِسواهم ِمـن     ستحلُّوا،وفَارقُوا الْجماعةَ ،الِْإسلَاِم

وِإنْ تكَلَّـم   ،أَنه يقَاتلُ من خرج عن شـِريعِة الِْإسـلَامِ        ،ِبالِْكتاِب والسنِة وِإجماِع الْأُمةِ   
 .ِبالشهادتيِن

------------ 
 متنعة التاركة للسنن الراتبة ؟هل تقاتل الطائفة امل
هـلْ  ،لَو تركَت السنةَ الراِتبةَ كَركْعتـي الْفَجرِ      ،وقَد اختلَف الْفُقَهاُء ِفي الطَّاِئفَِة الْممتِنعةِ     

 :يجوز ِقتالُها ؟ علَى قَولَيِن
 :فَيقَاتلُ علَيها ِباِلاتفَاِق،لْمستِفيضةُفَأَما الْواِجبات والْمحرمات الظَّاِهرةُ وا

ويصـوموا شـهر    ،ويؤدوا الزكَاةَ ، حتى يلْتِزموا أَنْ يِقيمـوا الصـلَواِت الْمكْتوبـاتِ        
 وأَكْـِل   ويلْتِزموا ترك الْمحرمـاِت ِمـن ِنكَـاِح الْـأَخواتِ         ،ويحجوا الْبيت ،رمضانَ

وِقتالُ هؤلَاِء واِجب   .ونحِو ذَِلك ،واِلاعِتداِء علَى الْمسِلِمني ِفي النفُوِس والْأَموالِ     ،الْخباِئِث
فَيتأَكَّد ،فَأَما إذَا بدُءوا الْمسـِلِمني    .ِبها يقَاتلُونَ علَيهِ  ،إلَيِهم�بعد بلُوِغ دعوِة النِبي     ،ابِتداًء

وأَبلَغُ الِْجهاِد الْواِجب   . الْمعتِدين قُطَّاِع الطُّرقِ   ي ِقتاِل الْممتِنِعني ِمن   ِقتالُهم كَما ذَكَرناه فِ   
ب ابِتـداًء   يِج،كَماِنِعي الزكَاِة والْخواِرِج ونحِوِهم   ،والْممتِنِعني عن بعِض الشراِئعِ   ،ِللْكُفَّاِر
  الْبعض سـقَطَ الْفَـرض عـنِ       إذَا قَام ِبهِ  ،فَهو فَرض علَى الِْكفَايةِ   ،فَِإذَا كَانَ ابِتداءً  .ودفْعا
اِقنيِبهِ    ،الْب قَام نلُ ِلمكَانَ الْفَضالَى   ،وعت ا قَالَ اللَّهكَم:}    ِمِننيؤالْم ونَ ِمنِوي الْقَاِعدتسلَا ي 

             اِهـِدينجالْم لَ اللَّهفَض فُِسِهمأَنو اِلِهموِبيِل اللَِّه ِبأَمونَ ِفي ساِهدجالْمِر ورأُوِلي الض رغَي

                                                 
 )١٠٦٤ (- ١٥٢)٧٤٦/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٤٩
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        اِهـِدينجالْم لَ اللَّهفَضى ونسالْح اللَّه دعا وكُلةً وجرد لَى الْقَاِعِدينع فُِسِهمأَنو اِلِهموِبأَم
ا عِظيما عرأَج ٩٥:النساء[} لَى الْقَاِعِدين[. 

------------ 
 مىت يصري اجلهاد فرض عني ؟

                ـوِدينقْصلَـى الْمـا عاِجبو هفْعد ِصريي هفَِإن ِلِمنيسلَى الْمع ومجالْه ودالْع ادا إذَا أَرفَأَم
كُلِِّهم،  وِدينقْصِر الْملَى غَيعِل،وِتِهمانالَى   ، :ِإععت ا قَالَ اللَّهِفـي     {:كَم وكُمـرصنتِإِن اسو

                ِصـريلُـونَ بمعـا تِبم اللَّـهو ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بلَى قَوِإلَّا ع رصالن كُملَييِن فَعالد {
 الْمرتِزقَـِة   وسواٌء أَكَانَ الرجـلُ ِمـن     ،ِبنصِر الْمسِلمِ � وكَما أَمر النِبي     ]٧٢:األنفال[

مع الِْقلَّـِة  ،وهذَا يِجب ِبحسِب الِْإمكَاِن علَى كُلِّ أَحٍد ِبنفِْسِه وماِلِه، أَو لَم يكُن ٢٥٠ِللِْقتاِل
 الْعدو عام الْخندِق ولَـم      لَما قَصدهم ،كَما كَانَ الْمسِلمونَ  ،والْمشِي والركُوبِ ،والْكَثْرِة

            وداًء ِلطَلَِب الْعِتداِد ابِك الِْجهرا أَِذنَ ِفي تا كَمدِكِه أَحرِفي ت أْذَنْ اللَّهِفيِه   ،ي مهمالَِّذي قَس
اِئفَةٌ ِمنهم يا أَهلَ يثِْرب     وِإذْ قَالَت طَ  {�بلْ ذَم الَِّذين يستأِْذنونَ النِبي      .إلَى قَاِعٍد وخاِرجٍ  

لَا مقَام لَكُم فَارِجعوا ويستأِْذنُ فَِريق ِمنهم النِبي يقُولُونَ ِإنَّ بيوتنا عورةٌ وما ِهي ِبعورٍة ِإنْ                
 سِئلُوا الِْفتنةَ لَآتوها وما تلَبثُـوا     ولَو دِخلَت علَيِهم ِمن أَقْطَاِرها ثُم     ) ١٣(يِريدونَ ِإلَّا ِفرارا    

ولَقَد كَانوا عاهدوا اللَّه ِمن قَبلُ لَا يولُّونَ الْأَدبار وكَانَ عهـد اللَّـِه              ) ١٤(ِبها ِإلَّا يِسريا    
 ]١٥ - ١٣:األحزاب[} ) ١٥(مسئُولًا 

 ؛ ٢٥١وذَِلك ِقتـالُ اخِتيـارٍ    ،وهو ِقتالُ اضِطرارٍ  ، والْأَنفُسِ  الديِن والْحرمةِ   فَهذَا دفْع عنِ  
     وداِب الْعهِلِإرلَاِئِه وِإعيِن وِة ِفي الداديِللز،   نو ـوكباِة تزاكَغِوهح،     ِمـن عـوـذَا النفَه 

 .هو ِللطَّواِئِف الْممتِنعِة،الْعقُوبِة
----------- 

 ب إلزام الطوائف غري املمتنعة بشرائع اإلسالموجو

                                                 
  املرتزقة للقتال أي املتطوعون يف اجليش وياخذون راتبا دائما من الدولة املسلمة - ٢٥٠

  يقصد جهاد الطلب- ٢٥١
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              اِت الَِّتي ِهـياِجبِبالْو مهامإلْز ِجبفَي ِوِهمحنلَاِم واِر الِْإسِل ِديأَه ِمن ِنِعنيتمالْم را غَيفَأَم
 ِبالْعهوِد ِفي الْمعاملَـاِت وغَيـِر       ِمن أَداِء الْأَماناِت والْوفَاءِ   ،مباِني الِْإسلَاِم الْخمس وغَيرها   

ذَِلك. 
 اخلالف يف قتل تارك الصالة

 امتنـع  فَِإِن،ه يؤمر ِبالصـلَاةِ من ِرجاِلِهم وِنساِئِهم فَِإن:فَمن كَانَ لَا يصلي من مجيع الناس      
فَيسـتتاب  ،ثَرهم يوِجبونَ قَتلَه إذَا لَم يصلِّ     ثُم إنَّ أَكْ  .عوِقب حتى يصلِّي ِبِإجماِع الْعلَماءِ    

وهلْ يقْتلُ كَاِفرا أَو مرتدا أَو فَاِسقًا؛ علَى قَولَيِن مشهوريِن يف مذهب            .فَِإنْ تاب وِإلَّا قُِتلَ   
 .ع الِْإقْراِر ِبالْوجوِبوهذَا م،واملنقول عن أَكْثَِر السلَِف يقْتِضي كُفْره.أمحد وغريه

بلْ يِجب علَى الْأَوِلياِء أَنْ يـأْمروا الصـِبي         : فَأَما من جحد الْوجوب فَهو كَاِفر ِباِلاتفَاقِ      
عن ،ِرو بِن شعيبٍ  ،فعن عم �كَما أَمر النِبي    ،ويضِربوه علَيها ِلعشرٍ  ،ِبالصلَاِة إذَا بلَغَ سبعا   

مروا أَولَـادكُم ِبالصـلَاِة وهـم أَبنـاُء سـبِع           «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عن جدهِ ،أَِبيِه
ا،ِسِننيهلَيع موهِرباضاِجِع،وضِفي الْم مهنيقُوا بفَرٍر وشاُء عنأَب مه٢٥٢»و 

  ا تم كَذَِلكو اجتح   لَاةُ ِمنِه الصا    إلَيِوهحنِة واِجبِة الْوارالطَّه .      ـداهعت اِم ذَِلـكمت ِمنو
  ِتِهمأَِئمو ِلِمنيساِجِد الْمسم.       ِبيلَاةَ النص لُّوا ِبِهمصِبأَنْ ي مهرأَمثُ قَالَ  �ويـلُّوا  «: حص

رواه » ولْيؤمكُم أَكْبركُم ،ضرِت الصالَةُ فَلْيؤذِّنْ لَكُم أَحدكُم    فَِإذَا ح ،كَما رأَيتموِني أُصلِّي  
اِريخ٢٥٣.الْب  

أَما واللَِّه ِإني َألعِرف ِمن     :وعن سهِل بِن سعٍد أَنه سِئلَ عِن الِْمنبِر ِمن أَي عوٍد هو ؟ قَالَ             
    ووٍد هع ِر،أَيأَعو    ِملَهع نم ف،    ِنعٍم صوي أَيو،  ِضعٍم ووي أَيو،  ِبـيالن تأَيرلَ �وأَو 

      ِبيلَ النسِه أَرلَيع لَسٍم جوا       �يفَقَالَ لَه ارجن ا غُالَمأٍَة لَهرِإلَى ام :    ـارجِك النِري غُالَمم
    ا أَجادولَ ِلي أَعمعأَنْ ي    اسالن تا ِإذَا كَلَّمهلَيع فَاَء      .ِلسطَر ِة فَقَطَعابِإلَى الْغ بفَذَه هترفَأَم

فَوِضع ِفي موِضِعِه هذَا الَّـِذي      ، �فَأَرسلَت ِبِه ِإلَى النِبي     ،فَعِملَ الِْمنبر ثَالَثَ درجاٍت     ،
ثُم نزلَ الْقَهقَـرى فَسـجد      ،ثُم ركَع   ، وِضع فَكَبر هو علَيِه      فَجلَس علَيِه أَولَ يومٍ   ،ترونَ  

                                                 
 صحيح) ٤٩٥)(١٣٣/ ١(سنن أيب داود  - ٢٥٢
 )٦٧٤ (- ٢٩٢)٤٦٥/ ١(وصحيح مسلم  ) ٧٢٤٦)(٨٧/ ٩( صحيح البخاري - ٢٥٣



 ١٣٠

    هعم اسالن دجسغَ     ،وى فَرتح ادع قَالَ  ،ثُم فرصا انـذَا       :فَلَمه لْتا فَعمِإن اسا النها أَيي
ِلسهٍل هلْ كَانَ ِمن شأِْن الِْجذِْع ما يقُـولُ النـاس ؟       :وِلتعلَموا صالَِتي فَِقيلَ  ،ِلتأْتموا ِبي   

 ٢٥٤.قَد كَانَ ِمنه الَِّذي كَانَ:قَالَ
        ملَه ظُرنا أَنْ يِرهغَيلَاِة واِس ِفي الصاِم النلَى إمعـاِل        .وكَم ِلِه ِمنِبِفع لَّقعتا يم مهفُوتفَلَا ي

لْ على   :ِديِنِهمكل إمامٍ ب              ـوزجـا يلَى مع ِصرقْتلَا يلَاةً كَاِملَةً وص ِبِهم لِّيصللصالة أَنْ ي 
وأَِمِريِهم ،وكَذَِلك علَى إماِمِهم ِفي الْحج    ،ِللْمنفَِرِد اِلاقِْتصار علَيِه ِمن قَدِر الْأَجزاِء إلَّا ِلعذْرٍ       

 ِلموكِِّلـِه   الْوِكيلَ والْوِلي ِفي الْبيِع والشراِء علَيـِه أَنْ ِيتصـرف         أَلَا ترى أَنَّ    .ِفي الْحربِ 
فَـأَمر  .وِلمولِّيِه علَى الْوجِه الْأَصلَِح لَه ِفي ماِلِه؟ وهو ِفي ماِل نفِْسِه يفُوت نفْسه ما شاءَ              

 ميِن أَهالد،   اُء هالْفُقَه ذَكَر قَدى ونعتِ .ذَا الْممتى اهتماسِ    ولَاِح ِديِن النلَاةُ ِبِإصالْو :  ـلُحص
     األمور تبطَرِإلَّا اض؛ وماهيندو مهِن ِدينيـِة       . عليهم ِللطَّاِئفَتيومالك ذلك كله صـالح الن

فَِإنَّ الِْإخلَاص والتوكُّلَ ِجمـاع صـلَاِح       .يِهوالتوكُّلُ علَ ،وِإخلَاص الديِن كُلِِّه ِللَّهِ   ،ِللرِعيِة
] ٥:الفاحتـة [} ِإياك نعبد وِإياك نستِعني{:كَما أَمرنا أَنْ نقُولَ ِفي صلَاِتنا   ،الْخاصِة والْعامةِ 

وقَـد رِوي   . السماءِ ي الْكُتِب الْمنزلَِة ِمن   إنهما يجمعاِن معانِ  :فَِإنَّ هاتيِن الْكَِلمتيِن قَد ِقيلَ    
 ِفي غَزاٍة فَلَِقي الْعدو فَسِمعته      �كُنا مع رسوِل اللَِّه     :رِضي اللَّه عنهما قَالَ   ،عن أَِبي طَلْحةَ  

فَلَقَد رأَيت الرجـالَ تصـرع      :قَالَ» ِعنيِإياك أَعبد وِإياك أَست   ،يا ماِلك يوِم الدينِ   «:يقُولُ
وقَد ذُِكر ذَِلك ِفي غَيِر موِضٍع ِمن ِكتاِبِه        .٢٥٥"تضِربها الْملَاِئكَةُ ِمن بيِن يديها وِمن خلِْفها      

} ِه توكَّلْت وِإلَيِه أُِنيـب    علَي{:وقَوله تعالَى ] ١٢٣:هود[} فَاعبده وتوكَّلْ علَيهِ  {:كَقَوِلِه
 ].٨٨:هود[

فَلَما ، يوم الذَّبِح كَبشيِن أَقْرنيِن أَملَحيِن موجأَينِ      �ذَبح النِبي   :قَالَ،وعن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ    
الْأَرض علَـى ِملَّـِة ِإبـراِهيم    ِإني وجهت وجِهي ِللَِّذي فَطَر السمواِت و «:وجههما قَالَ 

ِإنَّ صلَاِتي ونسِكي ومحياي ومماِتي ِللَِّه رب الْعالَِمني لَـا          ،وما أَنا ِمن الْمشِرِكني   ،حِنيفًا

                                                 
  صحيح-٢٣٢٥٩) ٢٢٨٧١)(٥٩٧/ ٧) (عامل الكتب( مسند أمحد - ٢٥٤
 ضعيف ) ١٠٣٣)(٣١٤:ص(الدعاء للطرباين  - ٢٥٥



 ١٣١

 لَه ِريكش،    ِلِمنيسالْم ا ِمنأَنو تأُِمر ِبذَِلكو،  لَكو كِمن ماللَّه، حم نعـِم    وِتِه ِباسأُمٍد وم
 .٢٥٦ثُم ذَبح» واللَّه أَكْبر،اللَِّه

 :ثَلَاثَةُ أُموٍر،وِلغيِرِه عامةً، وأَعظُم عوٍن ِلوِلي الْأَمِر خاصةً
 فظة على الصـلواتِ   وأَصلُ ذلك احملا  ،والتوكُّلُ علَيِه ِبالدعاِء وغَيِرهِ   ،الِْإخلَاص ِللَّهِ : أَحدها

 .بالقلب والبدن
 .ِبالنفِْع والْماِل الَِّذي هو الزكَاةُ،الِْإحسانُ إلَى الْخلِْق: الثاين

وهلذا جيمع اهللا بني الصالة والصـرب       . النوائب الصبر علَى أَذَى الْخلِْق وغَيِرِه من     : الثَّاِلثُ
وأَِقـِم  {:وكَقَوِلِه تعـالَى  .]٤٥:البقرة[} صبِر والصلَاةِ واستِعينوا ِبال {:كقوله تعاىل ،كثرياً

             ى ِللذَّاِكِرينِذكْر ئَاِت ذَِلكيالس نذِْهباِت ينسِل ِإنَّ الْحاللَّي لَفًا ِمنزاِر وهفَِي النلَاةَ طَرالص
-       ِسِننيحالْم رأَج ِضيعلَا ي فَِإنَّ اللَّه ِبراصو  {]الَى .]١١٥ - ١١٤:هودعله توقَو:} ِبرفَاص

} علَى ما يقُولُونَ وسـبح ِبحمـِد ربـك قَبـلَ طُلُـوِع الشـمِس وقَبـلَ غُروِبهـا            
فَاصِبر علَى ما يقُولُونَ وسبح ِبحمِد ربك قَبـلَ         {:"سورِة ق   " وكَذَِلك ِفي   .]١٣٠:طه[

 وبِ  طُلُوِع الشرلَ الْغقَبِس وم {]الَى .]٣٩:قعقَالَ تو:}      كرـدص ِضيقي كأَن لَمعن لَقَدو
وأما قرنـه   .]٩٨ - ٩٧:احلجر[}  فَسبح ِبحمِد ربك وكُن ِمن الساِجِدين      -ِبما يقُولُونَ   

      ِجد آِن فَكَِثريكَاِة ِفي الْقُرالزلَاِة والص نيـالُ       .ابح لُحصِر يبالصكَاِة والزلَاِة واِم ِبالصفَِبالِْقي
يـدخل يف الصـالة     :إذَا عرف الِْإنسانُ ما يدخلُ ِفي هذه األمساء اجلامعة        .الراِعي والرِعيةِ 
ويف الزكـاة   . علَيـهِ  والتوكُّلُ،وِإخلَاص الديِن لَـه   ،وِتلَاوةُ ِكتاِبهِ ،ودعاؤه،ذكر اهللا تعاىل  

وقَضـاِء حاجـِة    ،وِإغَاثَـِة الْملْهوفِ  ،من نصِر الْمظْلُومِ  :اإلحسان إىل اخللق باملال والنفع    
 �عِن النِبـي    ،رِضـي اللَّـه عنهمـا     ،فَِفي الصِحيحيِن عن جاِبِر بِن عبِد اللَّهِ      .الْمحتاِج

 ٢٥٧»قَةٌكُلُّ معروٍف صد«:قَالَ

                                                 
 حسن ) ٢٧٩٥)(٩٥/ ٣(سنن أيب داود  - ٢٥٦

 عن حذيفة ) ١٠٠٥ (- ٥٢)٦٩٧/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢١)(١١/ ٨( صحيح البخاري - ٢٥٧
 والتقرب إليه وكل ما ندب إليه الشرع مـن وجـوه            اسم جامع لكل ما عرف من طاعة اهللا تعاىل        ) معروف(ش   [ 

 ]له أجر صدقة) صدقة(اإلحسان وترك ما ى عنه من القبائح



 ١٣٢

عن عِدي بِن    فَِفي الصِحيحينِ .والْكَِلمِة الطَّيبةِ ،ولَو ِببسِط الْوجهِ  ، فَيدخلُ ِفيِه كُلُّ إحسانٍ   
للَّـِه  لَيس بين ا  ،ما ِمنكُم ِمن أَحٍد ِإلَّا وسيكَلِّمه اللَّه يوم الِقيامةِ        «:�قَالَ النِبي   :قَالَ،حاِتٍم

فَمِن استطَاع  ،ثُم ينظُر بين يديِه فَتستقِْبلُه النار     ،ثُم ينظُر فَالَ يرى شيئًا قُدامه     ،وبينه ترجمانٌ 
ثُم أَعـرض   » اتقُوا النار «:�ويف رواية قَالَ النِبي     » ِمنكُم أَنْ يتِقي النار ولَو ِبِشق تمرةٍ      

ثُم ،حتى ظَننا أَنـه ينظُـر ِإلَيهـا       ،ثُم أَعرض وأَشاح ثَالَثًا   » اتقُوا النار «:ثُم قَالَ ،وأَشاح
 .٢٥٨»فَمن لَم يِجد فَِبكَِلمٍة طَيبٍة،اتقُوا النار ولَو ِبِشق تمرٍة«:قَالَ

يا : فَقُلْت �أَتيت رسولَ اللَِّه    :قَالَ،حدثَِني أَبو جري الْهجيِمي   :قَالَ،لْحةَوعن عِقيِل بِن طَ   
لَـا تحِقـرنَّ ِمـن       «:فقَالَ،ِإنا قَوم ِمن أَهِل الْباِديِة فَعلِّمنا شيئًا ينفَعنا اللَّه ِبهِ         ،رسولَ اللَّهِ 

ووجهك ،ولَو أَنْ تكَلِّم أَخاك   ، أَنْ تفِْرغَ ِمن دلِْوك ِفي ِإناِء الْمستسِقي       ولَو،الْمعروِف شيئًا 
ولَا يِحبها اللَّه وِإِن امرؤ شتمك ِبمـا        ،فَِإنه ِمن الْمِخيلَةِ  ،ِإلَيِه منبِسطٌ وِإياك وِإسبالَ الِْإزارِ    

ِفيك لَمعِفيِهفَلَا ،ي لَمعا تِبم همتشت،لَك هرفَِإنَّ أَج،قَالَه نلَى مع الَهبو٢٥٩»و.. 
أَثْقَلُ شـيٍء ِفـي الِْميـزاِن الْخلُـق          «:قَالَ،�عِن النِبي   ،وِفي السنِن عن أَِبي الدرداءِ    

نس٢٦٠»الْح. 
يا رسولَ اِهللا الْمرأَةُ ِمنا يكُونُ لَها زوجاِن ثُـم          :حِبيبةَقَالَت أُم   :قَالَ،عن أَنِس بِن ماِلكٍ   و

تخير أَحسنهما  «:قَالَ،ِلأَيِهما تكُونُ ِللْأَوِل أَو ِللْآخِر؟    ،تموت فَتدخلُ الْجنةَ ِهي وزوجاها    

                                                 
 )١٠١٦ (- ٦٧)٧٠٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٦٥٣٩)(١١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٥٨
أي إىل  ) منهأمين  (بفتح التاء وضمها هو املعرب عن لسان بلسان         ) ترمجان(أي ما أحد منكم     ) ما منكم من أحد   (ش   [ 

 ]أي إىل جانبه األيسر) أشأم منه(جانبه األمين 

 صحيح  ) ٥٢٢)(٢٨١/ ٢( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٥٩
ِعلٍَّة معلُومـٍة   الْأَمر ِبترِك اسِتحقَاِر الْمعروِف أَمر قُِصد ِبِه الِْإرشاد والزجر عن ِإسباِل الِْإزاِر زجر حتٍم لِ              : قَالَ أَبو حاِتمٍ  
زجر عنه ِفي ذَِلك    ،لَم يكُن ِبإسباِل الِْإزاِر بأْس والزجر عِن الشِتيمِة ِإذَا شوِتم الْمرءُ          ،فَمتى عِدمِت الْخيلَاءُ  ،وِهي الْخيلَاءُ 

 .وِإنْ لَم يشتم،وبعده،وقَبلَه،الْوقِْت

/ ٤(وسـنن أيب داود      ) ٤٧٩٩)(٢٥٣/ ٤(وسنن أيب داود     ) ٤٨١)(٢٣٠/ ٢( خمرجا   - حبان   صحيح ابن  - ٢٦٠
 صحيح ) ٤٧٩٩)(٢٥٣



 ١٣٣

      جوكُونُ زا يينا ِفي الدهعلُقًا كَانَ مةَ     خِبيبح ا أُمِة ينا ِفي الْجـِر     ،هيلُِق ِبخالْخ نسح بذَه
 ٢٦١»الدنيا والْآِخرِة

وترك الْأَِشـِر   ،ومخالَفَةُ الْهوى ، الناسِ والْعفْو عنِ ،ظْم الْغيظِ وكَ،وِفي الصبِر احِتمالُ الْأَذَى   
 -لَِئن أَذَقْنا الِْإنسانَ ِمنا رحمةً ثُم نزعناها ِمنه ِإنه لَيئُوس كَفُور            و{:كَما قَالَ تعالَى  ،والْبطَِر

               ـورفَخ لَفَِرح هي ِإننع ئَاتيالس بذَه قُولَنلَي هتساَء مرض دعاَء بمعن اهأَذَقْن لَِئنِإلَّـا   -و 
  عوا وربص الَِّذين      كَِبري رأَجةٌ وِفرغم ملَه اِت أُولَِئكاِلحقَالَ .]١١ - ٩:هود[} ِملُوا الصو

وقَـالَ  .]١٩٩:األعـراف [} خِذ الْعفْو وأْمر ِبالْعرِف وأَعِرض عِن الْجاِهِلني      {:�ِلنِبيِه  
عرضها السماوات والْأَرض أُِعدت ِللْمتِقني     وساِرعوا ِإلَى مغِفرٍة ِمن ربكُم وجنٍة       {:تعالَى

-              ِحـبي اللَّهاِس وِن النع اِفنيالْعظَ ويالْغ الْكَاِظِمنياِء ورالضاِء ورِفقُونَ ِفي السني الَِّذين 
ِسِننيحالْم {] الَى .]١٣٤ - ١٣٣:آل عمرانعقَالَ تو:} ِوتسلَا تئَةُ     وـيلَا السةُ ونسي الْح

             ِميمح ِليو هةٌ كَأَناودع هنيبو كنيفَِإذَا الَِّذي ب نسأَح ِبالَِّتي ِهي فَعـا ِإلَّـا   -ادلَقَّاها يمو 
الشيطَاِن نزغٌ فَاستِعذْ ِباللَِّه     وِإما ينزغَنك ِمن     -الَِّذين صبروا وما يلَقَّاها ِإلَّا ذُو حظٍّ عِظيٍم         

   ِليمالْع ِميعالس وه هِإن {]الَى .]٣٦ - ٣٤:فصلتعقَالَ تو:}     نا فَمئَةٌ ِمثْلُهيئٍَة سياُء سزجو
        الظَّاِلِمني ِحبلَا ي هلَى اللَِّه ِإنع هرفَأَج لَحأَصفَا و٤٠:الشورى[} ع[. أَن نع    ِبـيٍس أَنَّ الن

ثُم ،ِليقُم من أَجره علَى اللَِّه فَلْيدخِل الْجنةَ      :ِإذَا وقَف الِْعباد ِللِْحساِب يناِدي منادٍ     " : قَالَ �
الْعـافُونَ  :فَيقُولُ،ِهومن ذَا الَِّذي أَجره علَى اللَّ   :فَيقَالُ،ِليقُم من أَجره علَى اللَّهِ    :يناِدي الثَّاِنيةَ 

 .٢٦٢"فَقَام كَذَا وكَذَا فَدخلُوها ِبغيِر ِحساٍب ،عِن الناِس

                                                 
 حسن ) ٤١١)(٢٢٢/ ٢٣( املعجم الكبري للطرباين - ٢٦١
 حسن ) ٥٥)(٣٣١:ص(مكارم األخالق للطرباين  - ٢٦٢

لَـا  :اجعلِْني ِفي ِحلٍّ قَالَ" :فَقَالَ،نَّ فَضلًا الْأَنماِطي جاَء ِإلَيِه رجلٌِإ:قُلْت ِلأَِبي يوما :قَالَ،عن صاِلح بِن أَحمد بِن حنبلٍ     و
فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَـى      {:مررت ِبهِذِه الْآيةِ  ،يا بني :فَلَما مضت أَيام قَالَ   ،فَتبسم:قَالَ،جعلْت أَحدا ِفي ِحلٍّ أَبدا    

لَا يقُوم ِإلَّا من كَانَ أَجره علَى :فَنادى،ِإذَا كَانَ يوم الِْقيامِة قَام منادٍ :فَِإذَا هو ،فَنظَرت ِفي تفِْسِريها  ،] ٤٠:الشورى[} اللَِّه
وما علَى رجٍل أَلَّا يعذِّب اللَّه ِبسـبِبِه        : ثُم جعلَ يقُولُ   فَجعلْت الْميت ِفي ِحلٍّ ِمن ضرِبِه ِإياي      ،فَلَا يقُوم ِإلَّا من عفَا    ،اللَِّه

 صحيح ) ٣٧٨)(١٣١:ص(مكارم األخالق للخرائطي "أَحدا 
 عنه فَـِإنَّ الْعفْـو   يا أَِخي اعف  :فَقُلْ،ِإذَا أَتاك رجلٌ يشكُو ِإلَيك رجلًا     " :يقُولُ،سِمعت الْفُضيلَ : وعن عبِد الصمِد قَالَ   
فَِإنْ كُنت تحِسن تنتِصر ِمثْلًـا      :لَا يحتِملُ قَلِْبي الْعفْو ولَِكن أَنتِصر كَما أَمرِني اُهللا عز وجلَّ قُلْ           :أَقْرب ِللتقْوى فَِإنْ قَالَ   



 ١٣٤

     ِهمانُ إلَيسالِْإحِة وِعيِة ِبالريالن نسح سفَلَي ،      هونهكْرا يم كرتيو هونوها يلَ مفْعأَنْ ي،  فَقَـد
} لَِو اتبع الْحق أَهواَءهم لَفَسدِت السماوات والْـأَرض ومـن ِفـيِهن           و{:قَالَ اللَّه تعالَى  

واعلَموا أَنَّ ِفيكُم رسولَ اللَِّه لَو يِطيعكُم ِفي كَِثٍري         {:وقَالَ تعالَى ِللصحابةِ  .]٧١:املؤمنون[
  مِنتِر لَعالْأَم ٧:احلجرات[} ِمن[.ِإنيِن            وِفـي الـد مهفَعـنـا يلُ مِفع ِهمانُ إلَيسا الِْإحم

فَِفـي  .ولَو كَِرهه من كَِرهه؛ لَِكن ينبِغي لَه أَنْ يرفُـق ِبِهـم ِفيمـا يكْرهونـه               ،والدنيا
 الرفْق لَا يكُونُ ِفي شيٍء ِإلَّا       ِإنَّ«:قَالَ،�عِن النِبي   ،�زوِج النِبي   ،عن عاِئشةَ ،الصِحيحيِن

هانز،هانٍء ِإلَّا شيش ِمن عزنلَا ي٢٦٣»و.  
ولَا كَانَ الْفُحـش ِفـي      ،ما كَانَ الرفْق ِفي شيٍء ِإلَّا زانه       «:قَالَ،�عِن النِبي   ،وعن أَنسٍ 

هانٍء قَطُّ ِإلَّا شي٢٦٤.»ش 
ِإنَّ اَهللا رِفيـق يِحـب      » يا عاِئشةُ «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،�زوِج النِبي   ، وعن عاِئشةَ 

فْقِف،الرنلَى الْعِطي ععا لَا يفِْق ملَى الرِطي ععيو، اها ِسولَى مِطي ععا لَا يم٢٦٥"و. 
واهللا إين ألريد أَنْ أُخِرج لَهم الْمـرةَ        :ول يق -رضي اهللا عنه  - وكَانَ عمر بن عبِد الْعِزيِز      

 قالْح ا   ،ِمنهنوا عِفرنأَنْ ي افا        ،فَأَخينالـد ةُ ِمـنلْـوِجيَء الْحى تتح ِبرا ،فَأَصهِرجفَأُخ
اه طَاِلب حاجٍة لَم يرده إلَّا       إذَا أَت  �وهكَذَا كَانَ النِبي    .سكَنوا ِلهِذهِ ،فَِإذَا نفَروا ِلهِذهِ  ،معها
 .أَو ِبميسوٍر ِمن الْقَوِل،ِبها
يا رسولَ اللَِّه استعِملْنا    :فَقَالُوا،�أَنَّ شبابا ِمن بِني هاِشٍم أَتوا رسولَ اللَِّه         ،عِن ابِن عباسٍ  و

      ا يا مهِمن ِصيبقَِة فَندِذِه الصلَى هونَ    عدؤا يي كَمدؤناِس والن ٍد   «:قَالَ،ِصيبمحا آلُ مِإن
 .٢٦٦»لَا تِحلُّ لَنا الصدقَةُ

                                                                                                                          

وصاِحب الْعفِْو ينام اللَّيلَ    ،اب الْعفِْو أَوسع فَِإنه من عفَا وأَصِلح فَأَجره علَى اهللاِ         فَِإنَّ ب ،ِبِمثِْل وِإلَّا فَارِجع ِإلَى باِب الْعفْوِ     
 )١١٢/ ٨(حلية األولياء وطبقات األصفياء "وصاِحب اِلانِتصاِر يقَلِّب الْأُمور ،علَى ِفراِشِه

  )٤٦٩)(١٦٦:ص(دب املفرد خمرجا واأل) ٢٥٩٤ (- ٧٨)٢٠٠٤/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٦٣

  زيادة مين-صحيح  ) ٥٥١)(٣١٢/ ٢( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٦٤
 ) ٢٥٩٣ (- ٧٧)٢٠٠٣/ ٤(صحيح مسلم  - ٢٦٥
أي يثيب عليه ما ال يثيب على غريه وقال القاضي معناه يتأتى به من األغراض ويسهل من                 ) ويعطي على الرفق  (ش   [ 

بضم العني وفتحها وكسرها حكاهن القاضي وغريه الضم أفصح وأشهر وهو ضد            ) عنفال(املطالب ما ال يتأتى بغريه      
 ]الرفق



 ١٣٥

عنفَم    ِمن مهضوعا واهإي مءِ هالْفَي .  ِليِه عإلَي اكَمحتو،ديزو،فَرعجةَ   ،وـزمِة حنِفي اب، فَلَم
ثُم إنه طَيب قَلْب كُلِّ واِحٍد ِمنهم ِبكَِلمٍة        ،ولَِكن قَضى ِبها ِلخالَِتها   :نهميقِْض ِبها ِلواِحٍد مِ   

فَأَبى أَهلُ مكَّـةَ    ، ِفي ِذي القَعدةِ   �لَما اعتمر النِبي    :قَالَ،فعِن البراِء رِضي اللَّه عنه    ،حسنٍة
فَلَمـا كَتبـوا    ،حتى قَاضاهم علَـى أَنْ يِقـيم ِبهـا ثَالَثَـةَ أَيامٍ           ،ةَأَنْ يدعوه يدخلُ مكَّ   

ابوا،الِكتبولُ اللَّهِ     :كَتسر دمحِه ملَيى عا قَاضذَا مذَا:قَالُوا،هِبه لَك ِقرالَ ن،  ـكأَن لَمعن لَو
وأَنا ،أَنا رسـولُ اللَّـهِ    «فَقَالَ  ،ن أَنت محمد بن عبِد اللَّهِ     ولَِك،رسولُ اللَِّه ما منعناك شيئًا    

قَـالَ  ،»امح رسولَ اللَّهِ  «:ِلعِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّه عنه      :ثُم قَالَ ،»محمد بن عبِد اللَّهِ   
ِليا      :عدأَب ـوكحاللَّـِه الَ أَمـذَ ،الَ وـولُ اللَّـِه      فَأَخسر �  ـابالِكت ،   ِسـنحي سلَيو

بكْتي،بِد اللَّهِ       :فَكَتبع نب دمحِه ملَيى عا قَاضذَا مه،       فـيِإلَّا الس الَحكَّةَ السِخلُ مدالَ ي
وأَنْ الَ يمنع ِمـن أَصـحاِبِه       ،وأَنْ الَ يخرج ِمن أَهِلها ِبأَحٍد ِإنْ أَراد أَنْ يتبعه         ،ِفي الِقرابِ 

اخرج :قُلْ ِلصاِحِبك :فَقَالُوا،فَلَما دخلَها ومضى اَألجلُ أَتوا عِليا     .ِإنْ أَراد أَنْ يِقيم ِبها    ،أَحدا
فَتناولَها عِلي  ،يا عم يا عم   تناِدي  ،فَتِبعته ابنةُ حمزةَ  ،�فَخرج النِبي   ،فَقَد مضى اَألجلُ  ،عنا

فَاختصم ِفيهـا عِلـي     ،دونِك ابنةَ عمِك حملَتها   :وقَالَ ِلفَاِطمةَ علَيها السالَم   ،فَأَخذَ ِبيِدها 
 فَرعجو ديزو، ِليا :قَالَ عهذْتا أَخي  ،أَنمع تِبن ِهيو، فَرعقَالَ جـا      :وهالَتخـي ومـةُ عناب

وقَـالَ  » اخلَالَةُ ِبمنِزلَِة اُألم«:وقَالَ، ِلخالَِتها �فَقَضى ِبها النِبي    .ابنةُ أَِخي :وقَالَ زيد ،تحِتي

                                                                                                                          
و ) ١١٠٧٠)(٦٩/ ١١(واملعجم الكبري للطـرباين     ) ٣٠٥:ص(حبر الفوائد املسمى مبعاين األخبار للكالباذي        - ٢٦٦

 حسن لغريه)١٢٠:ص(معجم الشيوخ البن مجيع الصيداوي 
 أَرسلَ ِإلَى زرعةَ    �فَِإنَّ محمدا النِبي    ،أَما بعد ،ِبسِم اللَِّه الرحمِن الرِحيمِ   : كَتب ِإلَى زرعةَ   �ِه  أَنَّ رسولَ اللَّ  ،وعن عروةَ 
وعبـد  ،معاذُ بن جبٍل:ِبِهم خيرا ِإذَا أَتاكُم رسِلي فَِإني آمركُم   -هو ِعندنا زرعةُ بن ِذي يِزٍن       : قَالَ أَبو عبيدٍ   -ِذي يِزٍن   

فَاجمعوا ما كَانَ ِعندكُم ِللصدقَِة والِْجزيِة      ،وأَصحابهم،وماِلك بن مرارةَ  ،وعتبةُ بن ِنيارٍ  ،وماِلك بن عبادةَ  ،اللَِّه بن رواحةَ  
فَِإنَّ محمدا يشهد أَنْ لَا ِإلَـه ِإلَّـا   :أَما بعد.ولَا ينقَِلبن ِمن ِعنِدكُم ِإلَّا راِضني،هم معاذُ بن جبلٍ  فَِإنَّ أَِمري ،فَأَبِلغوها رسِلي 

اللَّه،            تلَمأَس كثَِني أَندح اِويهةَ الراررم نب اِلكأَنَّ مو ولُهسرو هدبع هأَنو ريِل ِحمأَو ِمن،ِرِكنيشالْم قْتفَارو،  ِشـرفَأَب
وِإنَّ الصـدقَةَ لَـا   ، مولَى غَِنيكُم وفَِقِريكُم�وِإنَّ رسولَ اللَِّه ،فَلَا تخونوا ولَا تحادوا،وِإني آمركُم يا ِحمير خيرا    ،ِبخيٍر

وِإني قَـد   ،وِإنما ِهي زكَاةٌ تزكُّونَ ِبها ِلفُقَراِء الْمؤِمِنني وِإنَّ ماِلكًا قَد بلَّغَ الْخبر وِحِفظَ الْغيب             ،هِلِهتِحلُّ ِلمحمٍد ولَا ِلأَ   
األموال للقاسم بن سـالم     " ِإلَيِه والسلَام  فَِإنه منظُور ،أَرسلْت ِإلَيكُم ِمن صاِلِحي وأَهِلي وأُوِلي ِديِنِهم فَآمركُم ِبِه خيرا         

 حسن مرسل ) ٥١٧)(٢٦٠:ص(



 ١٣٦

ِليِلع:»   كا ِمنأَني وِمن تفَرٍ » أَنعقَالَ ِلجلُِقي  «:وخلِْقي وخ تهبأَش«، قَالَ ِلزٍدوي:»   ـتأَن
 ٢٦٧»ِإنها ابنةُ أَِخي ِمن الرضاعِة«:أَالَ تتزوج ِبنت حمزةَ؟ قَالَ:وقَالَ عِلي،»أَخونا وموالَنا

 يصلحفَِإنَّ الناس داِئما يسأَلُونَ ويل األمر ماال        ،فَهكَذَا ينبِغي ِلوِلي الْأَمِر ِفي قَسِمِه وحكِْمهِ      
فَيعوضهم .والشفَاعِة ِفي الْحدوِد وغَيِر ذَِلك    ،واألموال واملنافع واألجور  ،بنقله من الواليات  

    كَنى إنْ أَمرٍة أُخِجه أَ،ِمن   وٍر ِمنسيِبم مهدري لِ والْقَو ،       دإلَى الِْإغْلَاِظ؛ فَِإنَّ ر جتحي ا لَمم
} وأَما الساِئلَ فَلَا تنهر   {:وقَد قَالَ اللَّه تعالَى   ،خصوصا من يحتاج إلَى تأِْليِفهِ    ،مهالساِئِل يؤلِ 

وآِت ذَا الْقُربى حقَّه والِْمسِكني وابن السِبيِل ولَا تبـذِّر      {:وقال اهللا تعالَى  .]١٠:الضحى[
وِإما تعِرضن عنهم ابِتغاَء رحمٍة ِمن ربك ترجوها فَقُلْ         {:وِلِهإلَى قَ ] ٢٦:اإلسراء[} تبِذيرا

 .]٢٨:اإلسراء[} لَهم قَولًا ميسورا
 الْقَوِل والْعمِل كَانَ    ب نفسه مبا يصلُح ِمن    فإذا طي ،وِإذَا حكَم علَى شخٍص فَِإنه قَد يتأَذَّى      

 مت ةِ ذَِلكاسيالس ِريضِ     ،امِللْم ِطيِه الطَِّبيبعا يم ِظرين وهو، اَء     من الطبوغُ الـدوسالَِّذي ي 
الْكَِريه،     لَامِه السلَيى عوسِلم قَالَ اللَّه قَدنَ      -ووعإلَى ِفر لَهسا أَرـا     {:- لَمنلًا لَيقَو فَقُولَا لَه

أَنَّ النِبـي   ،عن جدهِ ،عن أَِبيهِ ،عن سِعيِد بِن أَِبي بردةَ    و.]٤٤:طه[} ر أَو يخشى  لَعلَّه يتذَكَّ 
وتطَاوعـا  ،وبشرا والَ تنفِّرا  ،يسرا والَ تعسرا  «:بعثَ معاذًا وأَبا موسى ِإلَى اليمِن قَالَ      ،�

 .٢٦٨»والَ تختِلفَا
الَ «:�فَقَالَ رسـولُ اللَّـِه      ،فَقَاموا ِإلَيهِ ،أَنَّ أَعراِبيا بالَ ِفي املَسِجدِ    :نِس بِن ماِلكٍ   وعن أَ 
وهِرمزِه» تلَيع باٍء فَصم لٍْو ِمنا ِبدعد ٢٦٩"ثُم. 

                                                 
  ذكرته بطوله –  )٤٢٥١)(١٤١/ ٥(صحيح البخاري  - ٢٦٧

 )١٧٣٣ (- ٧)١٣٥٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٣٠٣٨)(٦٥/ ٤(صحيح البخاري  - ٢٦٨
مـن التبشـري وهـو إدخـال        ) بشرا(.من التعسري وهو التشديد   ) وال تعسرا (.خذا مبا فيه من التيسري    ) يسرا(ش   [ 

 ]حتابا وليطع كل منكما اآلخر) تطاوعا(.من التنفري أي ال تذكرا شيئا يهربون منه) وال تنفرا(.السرور

 ) ٢٨٤ (- ٩٨)٢٣٦/ ١(وصحيح مسلم  ) ٦٠٢٥)(١٢/ ٨(صحيح البخاري  - ٢٦٩
 ]ال تقطعوا عليه بوله) ال تزرموه(ش[ 
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اِبي ِإلَى الْمسِجِد فَبـالَ     جاَء أَعر :يقُولُ،سِمعت أَنس بن ماِلكٍ   :قَالَ،وعن يحيى بِن سِعيدٍ   
  اسِبِه الن احولُ اِهللا    ،فَصسفَقَالَ ر�:»كُوهرالَ  ،»اتى بتح كُوهرـاٍء      ،فَتم لٍْو ِمنِبد رأَم ثُم

 ٢٧٠"فَصب علَيِه 
 ِريهِن الزةَ       :قَالَ،وعبتِن عِد اللَِّه ببع ناللَِّه ب ديبِني عربودٍ  أَخعسِن مةَ  ، بريرا هقَالَ،أَنَّ أَب: قَام

دعوه وهِريقُوا علَـى بوِلـِه      «:�فَقَالَ لَهم النِبي    ،فَتناولَه الناس ،أَعراِبي فَبالَ ِفي املَسِجدِ   
 .٢٧١»لَم تبعثُوا معسِرينو،فَِإنما بِعثْتم ميسِرين،أَو ذَنوبا ِمن ماٍء،سجلًا ِمن ماٍء

        ـقلُ الْحقْبلَا ت فُوسِتِه؛ فَِإنَّ النِعيرِتِه ويِل بأَهفِْسِه وِة ناسلُ ِفي ِسيجِه الرإلَي اجتحذَا يهو 
لْك الْحظُوظُ ِعبادةً ِللَّـِه     فَتكُونُ تِ ،إلَّا ِبما تستِعني ِبِه ِمن حظُوِظها الَِّتي ِهي محتاجةٌ إلَيها         

أَلَا ترى أَنَّ الْأَكْلَ والشرب واللِّباس واِجب علَى الِْإنسـاِن؛          .وطَاعةً لَه مع النيِة الصاِلحةِ    
 حتـى مـات     يأكلْفإن مل   ، عليه األكل عند عامة العلماء      وجب حتى لَو اُضطُر إىل امليتةِ    

وِلهـذَا  .وما لَا يِتم الْواِجب إلَّا ِبِه فَهو واِجب       ، النار؛ ِلأَنَّ الِْعباداِت لَا تؤدى إلَّا ِبهذَا       دخلَ
فَِفـي السـنِن عـن أَِبـي        .كَانت نفَقَةُ اإلنسان على نفسه وأهله مقدمة على غريهـا         

تصـدق  «:فَقَالَ،ِعنِدي ِدينار ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَقَالَ رجلٌ ،ِة ِبالصدقَ �أَمر النِبي   :قَالَ،هريرةَ
  فِْسكلَى نقَالَ،»ِبِه ع: رِدي آخقَالَ،ِعن:»       لَـِدكلَـى وِبـِه ع قـدصـِدي  :قَـالَ ،»تِعن

رقَالَ،آخ:»     ِتـكجولَـى زِبِه ع قدصقَـالَ   -» ت أَو :» ِجـكوـِدي  :قَـالَ ،-» زِعن
آخقَالَ،ر:»اِدِمكلَى خِبِه ع قدصقَالَ،»ت:رِدي آخقَالَ،ِعن:»رصأَب ت٢٧٢»أَن.  

ِدينار أَنفَقْته ِفي سـِبيِل اِهللا      «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ، وِفي صِحيِح مسِلٍم عن أَِبي هريرةَ     
أَعظَمها ،وِدينار أَنفَقْته علَى أَهِلك   ،دقْت ِبِه علَى ِمسِكنيٍ   وِدينار تص ،وِدينار أَنفَقْته ِفي رقَبةٍ   

ِلكلَى أَهع هفَقْتا الَِّذي أَنر٢٧٣»أَج.  
                                                 

  زيادة مين-حيح ص ) ٥٣)(٩٢/ ١(السنن الكربى للنسائي  - ٢٧٠
  )٢٢٠)(٥٤/ ١( صحيح البخاري - ٢٧١
) سـجال (.صبوا) هريقوا(.هو األقرع بن حابس وقيل غريه واألعرايب هو من زل من البادية من العرب             ) أعرايب(ش  [ 

 من  من شأنكم عدم التعسري ملا جاء به شرعكم       ) مل تبعثوا معسرين  (.الدلو الكبري املمتلىء ماء   ) ذنوبا(.الدلو املتلئة ماء  
 ]اليسر ورفع اخلحرج والتضييق

 حسن ) ١٦٩١)(١٣٢/ ٢(سنن أيب داود  - ٢٧٢

 ]أي يف فك رقبة وإعتاقها) يف رقبة(ش )  [ ٩٩٥ (- ٣٩)٦٩٢/ ٢( صحيح مسلم - ٢٧٣



 ١٣٨

يا ابن آدم ِإنـك أَنْ تبـذُلَ        «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ، وِفي صِحيِح مسِلٍم عن أيب أُمامةَ     
والْيد الْعلْيـا   ،وابدأْ ِبمن تعولُ  ،ولَا تلَام علَى كَفَافٍ   ،وأَنْ تمِسكَه شر لَك   ،كالْفَضلَ خير لَ  

  .٢٧٤»خير ِمن الْيِد السفْلَى
أَي ] ٢١٩:البقـرة [} ويسأَلُونك ماذَا ينِفقُونَ قُـِل الْعفْـو      {: وهذَا تأِْويلُ قَوله تعالَى   

ِبِخلَاِف النفَقَِة ِفـي الْغـزِو      ،وذَِلك ِلأَنَّ نفَقَةَ الرجِل علَى نفِْسِه وأَهِلِه فَرض عينٍ        .الْفَضلَ
وِإنْ كَانَ قَـد يِصـري    ،وِإما مستحب ،والْمساِكِني؛ فَِإنه ِفي الْأَصِل إما فَرض علَى الِْكفَايةِ       

   ي ا إذَا لَمنيعتِديثِ          ماَء ِفي الْحذَا جِله؛ واِجباِئِع والْج امِبِه؛ فَِإنَّ إطْع هرغَي قُم:»  قدص لَو
    هدر نم ا أَفْلَحاِئلُ لَم٢٧٥»الس.  دمأَح امالِْإم هذَكَر،         ـبجو قُهِصـد ِلـمإذَا ع هأَن ذَكَرو

هاماِتٍم ا    .إطْعو حى أَبور قَدو     أَِبي ذَر نِحيِحِه عِفي ص ِتيسقَالَ،لْب:  ـِجدسالْم لْتخفَِإذَا ،د
فَقُم ،وِإنَّ تِحيته ركْعتـانِ   ،يا أَبا ذَر ِإنَّ ِللْمسِجِد تِحيةً     «:قَالَ،جاِلس وحده ،�رسولُ اللَِّه   
ِإنك ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :فَقُلْت، عدت فَجلَست ِإلَيهِ   ثُم،فَقُمت فَركَعتهما :قَالَ،»فَاركَعهما

يا رسولَ  :قُلْت:قَالَ،»استكِْثر أَِو استِقلَّ  ،خير موضوعٍ «:قَالَ،فَما الصلَاةُ؟ ،أَمرتِني ِبالصلَاةِ 
يـا رسـولَ    :قُلْـت :قَالَ،»ِفي سِبيِل اللَّهِ  وِجهاد  ،ِإميانٌ ِباللَّهِ «:قَالَ،أَي الْعمِل أَفْضلُ؟  ،اللَِّه
فَأَي الْمؤِمِنني  ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» أَحسنهم خلُقًا «:قَالَ،فَأَي الْمؤِمِنني أَكْملُ ِإميانا؟   ،اللَِّه

فَأَي الصـلَاِة   ،رسـولَ اللَّـهِ   يا  :قُلْت:قَالَ،»من سِلم الناس ِمن ِلساِنِه ويِدهِ     «:قَالَ،أَسلَم؟
مـن  «:قَالَ،فَأَي الِْهجرِة أَفْضـلُ؟   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»طُولُ الْقُنوتِ «:قَالَ،أَفْضلُ؟

 وِعنـد اللَّـهِ   ،فَرض مجِزئ «:قَالَ،فَما الصيام؟ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»هجر السيئَاتِ 
مـن عِقـر    «:قَالَ،فَأَي الِْجهـاِد أَفْضـلُ؟    ،يا رسولَ اللَّـهِ   :قُلْت:قَالَ،»أَضعاف كَِثريةٌ 

هادوج، همد ِريقأُهقَالَ،»و:ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا رلُ؟  ،يقَِة أَفْضدالص قَالَ،فَأَي:»   رسِقلِّ يالْم دهج
» آيـةُ الْكُرِسـي   «:قَـالَ ،فَأَي ما أَنزلَ اللَّه علَيك أَعظَم؟     ،رسولَ اللَّهِ يا  :قُلْت» ِإلَى فَِقريٍ 

                                                 
 ) ١٠٣٦ (- ٩٧)٧١٨/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٧٤
 لبقاء ثوابـه وإن     معناه إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خري لك          ) أن تبذل الفضل خري لك    (ش   [ 

 ]معناه أن قدر احلاجة ال لوم على صاحبه) وال تالم على كفاف(أمسكته فهو شر لك 
/ ٨(واملعجم الكبري للطـرباين     ) ١٧)(١٣٠/ ٢(وترتيه الشريعة املرفوعة     ) ٨٩٢)(٥٤٧:ص(  املقاصد احلسنة     - ٢٧٥

 ضعيف ) ٧٩٦٧)(٢٤٦
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قَالَ،ثُم:»  ا ذَرا أَبـلُ            ،يفَضٍض فَلَاٍة ولْقَاٍة ِبأَرلْقٍَة مِإلَّا كَح ِسيالْكُر عم عبالس اتاوما السم
كَِم ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قُلْـت :قَـالَ ،» الْفَلَاِة علَى الْحلْقَةِ   الْعرِش علَى الْكُرِسي كَفَضلِ   

كَِم الرسـلُ ِمـن     ،يـا رسـولَ اللَّـهِ     :قُلْـت » ِمائَةُ أَلٍْف وِعشرونَ أَلْفًا   «:قَالَ،الْأَنِبياُء؟
من كَـانَ   ،يا رسـولَ اللَّـهِ    :قُلْت:قَالَ،»ثَلَاثُ ِمائٍَة وثَلَاثَةَ عشر جما غَِفريا     «:قَالَ،ذَِلك؟

ونفَخ ِفيِه  ،خلَقَه اللَّه ِبيِدهِ  ،نعم«:قَالَ،أَنِبي مرسلٌ؟ ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» آدم«:قَالَ،أَولُهم؟
وأَخنوخ وهـو  ،وِشـيثُ ،آدم:أَبا ذَر أَربعةٌ سرياِنيونَ «يا  :قَالَ،ثُم» وكَلَّمه ِقبلًا ،ِمن روِحهِ 

ِريسطَّ ِبالْقَلَمِ    ،ِإدخ نلُ مأَو وهبِ   ،ورالْع ةٌ ِمنعبأَرو وحنو:وده،بيعشو،اِلحصو، كِبينو
  دمحم� «ولَ اللَّهِ  :قُلْتسا ر؟   ،ياللَّه لَهزا أَنابِكت ابٍ «:قَالَ،كَمِمائَةُ ِكت،عبأَربٍ وِزلَ ،ةُ كُتأُن

وأُنِزلَ علَى ِإبراِهيم عشر    ،وأُنِزلَ علَى أَخنوخ ثَلَاثُونَ صِحيفَةً    ،علَى ِشيٍث خمسونَ صِحيفَةً   
اِئفحص،      اِئفحص رشاِة عرولَ التى قَبوسلَى مِزلَ عأُنو،   بالزِجيلُ والِْإناةُ وروِزلَ التأُنو ور
كَانـت أَمثَالًـا    «:قَـالَ ،ما كَانت صِحيفَةُ ِإبراِهيم؟   ،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت:قَالَ،»والْقُرآنُ

ِإني لَم أَبعثْك ِلتجمع الدنيا بعضـها علَـى         ،أَيها الْمِلك الْمسلَّطُ الْمبتلَى الْمغرور    :كُلُّها
وعلَى ،فَِإني لَا أَردها ولَو كَانت ِمن كَـاِفرٍ       ،ي بعثْتك ِلترد عني دعوةَ الْمظْلُومِ     ولَِكن،بعٍض

          اتاعس كُونَ لَهقِْلِه أَنْ تلَى عا علُوبغم كُني ا لَماِقِل مالْع:   هبا راِجي ِفيهنةٌ ياعةٌ  ،سـاعسو
وساعةٌ يخلُو ِفيها ِلحاجِتـِه ِمـن       ،وساعةٌ يتفَكَّر ِفيها ِفي صنِع اللَّهِ     ،سهيحاِسب ِفيها نفْ  

أَو مرمـٍة   ،تـزوٍد ِلمعـادٍ   :وعلَى الْعاِقِل أَنْ لَا يكُونَ ظَاِعنا ِإلَّا ِلثَلَاثٍ       ،الْمطْعِم والْمشربِ 
حاِفظًا ،مقِْبلًا علَى شأِْنهِ  ،وعلَى الْعاِقِل أَنْ يكُونَ بِصريا ِبزماِنهِ     ،رٍمأَو لَذٍَّة ِفي غَيِر مح    ،ِلمعاٍش
فَما ،يا رسـولَ اللَّـهِ  :قُلْت» قَلَّ كَلَامه ِإلَّا ِفيما يعِنيهِ  ،ومن حسب كَلَامه ِمن عمِلهِ    ،ِلِلساِنِه

ثُم هـو   ،عِجبت ِلمن أَيقَـن ِبـالْموتِ     :برا كُلُّها كَانت عِ «:قَالَ،كَانت صحف موسى؟  
حفْرارِ   ،يِبالن قَنأَي نِلم تِجبعو،  كحضي وه ثُم،         ـوه ِر ثُـمِبالْقَـد قَنأَي نِلم تِجبعو

بصنا     ،يِلها ِبأَههقَلُّبتا وينأَى الدر نِلم تِجبع،  ا ثُمهأَنَّ ِإلَياطْم،      قَـنأَي ـنِلم ـتِجبعو
فَِإنـه  ،أُوِصيك ِبتقْوى اللَّهِ  «:قَالَ،أَوِصِني،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» ِبالِْحساِب غَدا ثُم لَا يعملُ    

فَِإنه نور  ،وِذكِْر اللَّهِ ، الْقُرآنِ علَيك ِبِتلَاوةِ «:قَالَ،ِزدِني،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» رأْس الْأَمِر كُلِّهِ  
ِإيـاك وكَثْـرةَ    «:قَالَ،:ِزدِني،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» وذُخر لَك ِفي السماءِ   ،لَك ِفي الْأَرضِ  
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علَيك «:قَالَ،ِنيِزد،يا رسولَ اللَّهِ  :قُلْت» ويذْهب ِبنوِر الْوجهِ  ،فَِإنه يِميت الْقَلْب  ،الضِحِك
يـا  :قُلْـت » وعونٌ لَك علَى أَمِر ِديِنك    ،فَِإنه مطْردةٌ ِللشيطَاِن عنك   ،ِبالصمِت ِإلَّا ِمن خيرٍ   

يـا رسـولَ    :قُلْـت » فَِإنـه رهباِنيـةُ أُمِتـي     ،علَيك ِبالِْجهادِ «:قَالَ،ِزدِني،رسولَ اللَّهِ 
انظُر ِإلَـى   «:قَالَ،يا رسولَ اللَِّه ِزدِني   :قُلْت» أَِحب الْمساِكني وجاِلسهم  «:قَالَ،دِنيِز،اللَِّه

      قَكفَو نِإلَى م ظُرنلَا تو كتحت نم،       كدةُ اللَِّه ِعنمى ِنعردزأَنْ لَا ت ردأَج هفَِإن « ـا  :قُلْـتي
ِليـردك  «:قَالَ،يا رسولَ اللَِّه ِزدِني   :قُلْت» قُِل الْحق وِإنْ كَانَ مرا    «:قَالَ،رسولَ اللَِّه ِزدِني  

وكَفَى ِبك عيبا أَنْ تعِرف ِمن      ،عِن الناِس ما تعِرف ِمن نفِْسك ولَا تِجد علَيِهم ِفيما تأِْتي          
    فِْسكن لُ ِمنهجا تاِس مالن،ـأِْتي      أَوـا تِفيم ِهملَيع ِجدلَـى        »  تـِدِه عِبي بـرض ثُـم

ولَـا حسـب كَحسـِن    ،ولَا ورع كَالْكَف  ،يا أَبا ذَر لَا عقْلَ كَالتـدِبريِ      «:فقَالَ،صدِري
 ..٢٧٦»الْخلُِق

 .ك الْأُموِر فَبين أَنه لَا بد من اللذات املباحة اجلميلة فإا تدين علَى ِتلْ
أَنَّ الْعدالَةَ ِهي الصلَاح ِفي الديِن والْمروَءةُ؛ ِباسِتعماِل مـا يجملُـه            :وِلهذَا ذَكَر الْفُقَهاءُ  

هنيزيو،   هِشينيو هسندا يِب منجتاِء    .ودرو الدكَانَ أَبو-   هنع اللَّه ِضيقُولُ - رإ: ي ِجمتي لَأَسن
واهللا سبحانه إمنـا خلـق اللغـات        .٢٧٧ِلأَستِعني ِبِه علَى الْحق   ،نفِْسي ِبالشيِء ِمن الْباِطلِ   

كمـا خلـق    ،والشهوات يف األصل لتمام مصلحة اخللق؛ فإنه بذلك جيتلبون ما ينفعهم          
تصـر   اقْ  مـنِ  وذَم،هواِت ما يضر تناولُـه     الش وحرم ِمن ، ما يضرهم  الْغضب ِليدفَعوا ِبهِ  

 الْأَعماِل الصاِلحِة؛ وِلهذَا جاَء     فَهذَا ِمن ،يِل علَى الْحق   استعانَ ِبالْمباِح الْجمِ   فَأَما منِ .علَيها
يـا  :� قَـالُوا ِللنِبـي   �النِبي أَنَّ ناسا ِمن أَصحاِب ،عن أَِبي ذَر  ِفي الْحِديِث الصِحيِح    

ويصـومونَ كَمـا    ،يصـلُّونَ كَمـا نصلِّي    ،ذَهب أَهـلُ الـدثُوِر ِبالْأُجورِ     ،رسولَ اهللاِ 
ومصن،  اِلِهمووِل أَمقُونَ ِبفُضدصتيقُونَ؟ ِإنَّ بِ        " :قَالَ،ودصا تم لَ اُهللا لَكُمعج قَد سلَيكُلِّ أَو

                                                 
وصحيح ابن  ) ١٦٨-١٦٦/ ١(األولياء وطبقات األصفياء    وحلية  ) ١٩/ ١(حلية األولياء وطبقات األصفياء      - ٢٧٦

 -وأمايل ابن بشران     ) ٢٨٤٦)(٥٣٦/ ٢( خمرجا   -األصيل  ،وتفسري ابن أيب حامت    ) ٣٦١)(٧٦/ ٢( خمرجا   -حبان  
/ ٢(واألمساء والصـفات للبيهقـي       ) ٢٢٦و٢٢٠)(٨٦:ص(واألدب املفرد خمرجا    ) ٥٤٣)(٢٣٨:ص(اجلزء األول   

  وقد ذكره خمتصرا – هحسن لغري )  ٨٦١)(٢٩٩

 فيه مبهم) ٥٠١/ ٤٦(تاريخ دمشق البن عساكر  - ٢٧٧



 ١٤١

وأَمر ،وكُلِّ تهِليلَـٍة صـدقَةً    ،وكُلِّ تحِميدٍة صـدقَةً   ،وكُلِّ تكِْبريٍة صدقَةً  ،تسِبيحٍة صدقَةً 
يـا رسـولَ    :قَالُوا،وِفي بضِع أَحِدكُم صـدقَةٌ    ،ونهي عن منكٍَر صدقَةٌ   ،ِبالْمعروِف صدقَةٌ 

أَرأَيتم لَو وضعها ِفي حراٍم أَكَانَ علَيِه       «: شهوته ويكُونُ لَه ِفيها أَجر؟ قَالَ      أَيأِتي أَحدنا ،اِهللا
         رأَج لَاِل كَانَ لَها ِفي الْحهعضِإذَا و ؟ فَكَذَِلكرا ِوزِن    ٢٧٨»ِفيهيِحيحِفي الصـاِمِر    وع نع

 يعـودِني عـام     �كَانَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،ِبيِه رِضي اللَّه عنه   عن أَ ،بِن سعِد بِن أَِبي وقَّاصٍ    
والَ يِرثُِني  ،ِإني قَد بلَغَ ِبي ِمن الوجِع وأَنا ذُو مالٍ        :فَقُلْت،حجِة الوداِع ِمن وجٍع اشتد ِبي     

الثُّلُـثُ  «:ثُم قَـالَ  » الَ«:ِبالشطِْر؟ فَقَالَ :فَقُلْت» الَ«:أَفَأَتصدق ِبثُلُثَي ماِلي؟ قَالَ   ،ِإلَّا ابنةٌ 
   الثُّلُثُ كَِبريو-    كَِثري اءَ     - أَوأَغِْني كثَترو ذَرأَنْ ت ككَفَّفُونَ      ، ِإنتالَةً يع مهذَرأَنْ ت ِمن ريخ

اسالن،      جا وِغي ِبهتبفَقَةً تن ِفقنت لَن كِإنا    وِبه تاللَِّه ِإلَّا أُِجر لُ ِفـي ِفـي       ،هعجا تى متح
أَِتكرام «ولَ اللَّهِ :فَقُلْتسا راِبي؟ قَالَ،يحأَص دعب لَّفلًـا  «:أُخملَ عمعفَت لَّفخت لَن كِإن

ويضر ِبك  ،لَّف حتى ينتِفع ِبك أَقْوام    ثُم لَعلَّك أَنْ تخ   ،صاِلحا ِإلَّا ازددت ِبِه درجةً وِرفْعةً     
لَِكِن الباِئس سعد ابـن     ،والَ تردهم علَى أَعقَاِبِهم   ،اللَّهم أَمِض ِلأَصحاِبي ِهجرتهم   ،آخرونَ

 .٢٧٩  أَنْ مات ِبمكَّةَ�يرِثي لَه رسولُ اللَِّه » خولَةَ
                                                 

  ذكره خمتصراً -) ١٠٠٦ (- ٥٣)٦٩٧/ ٢(صحيح مسلم  - ٢٧٨
قال القاضي حيتمل تسميتها صدقة أن هلا أجرا )  اخل٠٠بكل تسبيحة صدقة (مجع دثر وهو املال الكثري      ) الدثور(ش   [ 

ثل الصدقات يف األجور ومساها صدقة على طريق املقابلة وجتنيس الكالم وقيل            كما للصدقة أجر وإن هذه الطاعات متا      
فيه إشارة إىل ثبوت حكم الصدقة يف كـل  ) وأمر باملعروف صدقة وي عن منكر صدقة  (معناه أا صدقة على نفسه      

هي عن املنكر أكثر منه يف      فرد من أفراد األمر باملعروف والنهي عن املنكر وهلذا نكره والثواب يف األمر باملعروف والن              
التسبيح والتحميد والتهليل ألن األمر باملعروف والنهي عن املنكر فرض كفاية وقد يتعني وال يتصور وقوعـه نفـال                   

هو بضم الباء ويطلق على اجلماع ويطلق على الفرج نفسـه           ) ويف بضع أحدكم  (والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل     
ذا دليل على أن املباحات تصري طاعات بالنيات الصادقات فاجلماع يكون عبـادة إذا              وكالمها تصح إرادته هنا ويف ه     

نوى به قضاء حق الزوجة ومعاشرا باملعروف الذي أمر اهللا تعاىل به أو طلب ولد صاحل أو إعفاف نفسه أو إعفاف                     
ضـبطناه  ) أجـرا (قاصد الصاحلة زوجته ومنعهما مجيعا من النظر إىل حرام أو الفكر فيه أو اهلم به أو غري ذلك من امل   

 ]أجرا بالنصب والرفع ومها ظاهران
 ذكره خمتصرا ) ١٦٢٨ (- ٥)١٢٥٠/ ٣(وصحيح مسلم  ) ١٢٩٥)(٨١/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٧٩
) الشـطر (.عندي مال كثرير  ) ذو مال (.وصل أثر الوجع ايته   ) بلغ يب من الوجع   (.يزروين يف مرضي  ) يعودين(ش [ 

أبقى يف مكة وينصرف معك     ) أخلف بعد أضحايب  (.يطلبون الصدقة من أكف الناس    ) تكففوني(.فقراء) عالة(.النصف
يطول عمرك أي لن متوت مبكة وهذا من إخباره باملغيبـات           ) أن ختلف (.أصحايب من املهاجرين وكان مرضه يف مكة      



 ١٤٢

  ةٌ  واآلثار ِفي هنية    .ذَا كَِثري لَه تإذَا كَان ِمنؤفَالْم،وكان املباحـات   ، على عامة أفعاله   أتت
اقَب علَى ما يظِْهـره     يع -ِلفَساِد قَلِْبِه وِنيِتهِ  -والْمناِفق  ،من صاِلِح أَعماِلِه ِلصلَاِح قَلِْبِه وِنيِتهِ     

ِحيِح    ، العبادات رياءً  ِمنِشريٍ   فإن يف الصِن باِن بمعِن النـولَ اللَّـِه      :قَالَ،عسر تِمعس� 
فَمِن اتقَـى   ،وبينهما مشبهات الَ يعلَمها كَِثري ِمن الناسِ      ،واحلَرام بين ،احلَالَلُ بين " :يقُولُ

يوِشك ،كَراٍع يرعى حولَ اِحلمى   :ي الشبهاتِ ومن وقَع فِ  ،املُشبهاِت استبرأَ ِلِديِنِه وِعرِضهِ   
 هاِقعوى    ،أَنْ يِلٍك ِحمِإنَّ ِلكُلِّ مأَالَ و،       ـهاِرمحِضِه مى اللَِّه ِفي أَرِإنَّ ِفـي    ،أَالَ ِإنَّ ِحمأَالَ و

أَالَ وِهـي   ،اجلَسد كُلُّـه  وِإذَا فَسدت فَسد    ،ِإذَا صلَحت صلَح اجلَسد كُلُّه    :اجلَسِد مضغةً 
 ٢٨٠"القَلْب. 

 احلث على كل ما يعني على طاعة اهللا تعاىل
فَقَد شِرع أَيضـا   ،وترِك الْمحرماتِ ،وكَما أَنَّ الْعقُوباِت شِرعت داِعيةً إلَى ِفعِل الْواِجباتِ       

    لَى ذَِلكع ِعنيا يكُلُّ م.   ِسرييِغي تبنـهِ  ،طَِريِق اخلري والطاعة  فَيلَيةُ عانالِْإعِفيـِه   ،و ِغيبرالتو
ِمـن  :أَو رِعيِتِه ما يرغِّبهم ِفي الْعمـِل الصـاِلحِ        ،وأَهِلِه،ِبكُلِّ ممِكٍن؛ ِمثْلُ أَنْ يبذُلَ ِلولَِدهِ     

وأَخذُ ،والْمناضلَةُ ِبالسـهامِ  ،والِْإِبِل،ةُ ِبالْخيلِ أَو ثَناٍء أَو غَيِرِه وِلهذَا شِرعت الْمسابقَ      ،ماٍل
 الترِغيِب ِفي إعداِد الْقُوِة وِرباِط اخليـل جلهـاد ِفـي سـِبيِل      ِفيِه ِمن الْجعِل علَيها؛ ِلما    

ويخِرجونَ الْأَسباق  ، الراِشدونَ هو وخلَفَاؤه ،٢٨١ يساِبق بين الْخيلِ   �حتى كَانَ النِبي    ،اللَِّه
أَنَّ الرجلَ كَـانَ يسـِلم أَولَ       " :فَقَد رِوي ،وكَذَِلك عطَاُء الْمؤلَّفَِة قُلُوبهم   ،ِمن بيِت الْمالِ  

                                                                                                                          

إىل املدينة من اإلمضـاء     أمتمها هلم وال تنقصها عليهم فريجعون       ) اللهم امض ألصحايب هجرم   (.صلى اهللا عليه وسلم   
) البـائس (.بترك هجرم ورجوعهم عن مستقيم حـاهلم فيخيـب قصـدهم          ) ال تردهم على أعقام   (.وهو النفاذ 

 ]يرق له ويترحم عليه) يرثي له(.املسكني

 )١٥٩٩ (- ١٠٧)١٢١٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٥٢)(٢٠/ ١(صحيح البخاري  - ٢٨٠
) اتقى(.موجودة بني احلل واحلرمة ومل يظهر أمرها على التعيني        ) شبهاتك(.ظاهر بالنسبة إىل ما دل عليه     ) بني(ش   [ 

طلب الرباءة يف دينه من النقص وعرضه من الطعن والعرض هو موضع الذم ) استربأ لدينه وعرضه(.حذرها وابتعد عنها  
يقع فيـه   ) هيواقع(.يقرب) يوشك(.موضع حظره اإلمام وخصه لنفسه ومنع الرعية منه       ) احلمى(.واملدح من اإلنسان  

 ]قطعة حلم بقدر ما ميضغ يف الفم) مضغة(
 صحيح ) ٤٦٨٧)(٥٤٢/ ١٠( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨١



 ١٤٣

          بأَح لَامالِْإساِر إلَّا وهالن ِجيُء آِخرا فَلَا يينةً ِفي الدغْباِر رهـِه        النلَيع ـتـا طَلَعِه ِممإلَي 
 سمالش." 

 النهي عن كل ما فيه معصية أو يؤدي هلا
إذَا لَم يكُن   ،ودفْع ما يفِْضي إلَيهِ   ،وسد ذَِريعِتهِ ،حسم مادِتهِ :ينبِغي: وكَذَِلك الشر والْمعِصيةُ  

خطَبنا عمر  :قَالَ،عن جاِبِر بِن سمرةَ   ف �ما نهى عنه النِبي     ،كِمثَالُ ذَلِ .ِفيِه مصلَحةٌ راِجحةٌ  
أَحِسـنوا   «:فَقَالَ، قَام ِفي ِمثِْل مقَاِمي هذَا     �ِإنَّ رسولَ اللَِّه    :فَقَالَ،ِبالْجاِبيِة،بن الْخطَّابِ 
شو الْكَِذب حتى يحِلف الرجلُ علَى الْيِمِني قَبلَ أَنْ         ثُم يفْ ،ثُم الَِّذين يلُونهم  ،ِإلَى أَصحاِبي 

فَمن أَحب ِمنكُم أَنْ ينـالَ      ،ويشهد علَى الشهادِة قَبلَ أَنْ يستشهد علَيها      ،يستحلَف علَيها 
     ةَ فَِإنَّ الشاعمِم الْجلْزِة فَلْينةَ الْجوحبحب      دعِن أَبياِلاثْن ِمن وهاِحِد والْو عطَانَ منَّ   ،يلُوخأَلَا لَا ي

وتسره حسنته فَهـو    ،أَلَا ومن كَانَ ِمنكُم تسوؤه سيئَته     ،رجلٌ ِبامرأٍَة فَِإنَّ ثَاِلثَهما الشيطَانُ    
ِمنؤ٢٨٢»م. 

الَ يِحلُّ ِلامرأٍَة تؤِمن ِباللَِّه واليـوِم       «:�قَالَ النِبي   :قَالَ،اللَّه عنهما عن أَِبي هريرةَ رِضي      و
 . ٢٨٣»اآلِخِر أَنْ تساِفر مِسريةَ يوٍم ولَيلٍَة لَيس معها حرمةٌ

أَنَّ :ورِوي عن الشـعِبي   . إلَى الشر  والسفَِر ِبها؛ ِلأَنه ذَِريعةٌ   ، اخللوة ِبالْأَجنِبيةِ   عنِ � فَنهى  
»        ِبيلَى النوا عا قَِدمِس لَمِد الْقَيبع فْداَءةِ     �وضالْو ظَاِهر غُلَام خلف  ، كَانَ ِفيِهم هلَسفَأَج

هرقَالَ.ظَهو: "ظَرد الناوِطيئَةُ دخ تا كَانم٢٨٤»إن.  
 ِبيعِن الشقُولُ:الَقَ،وعت ِهيٍت ويأٍَة ِفي برِبام رِة ِإذْ مِدينِبالْم سعي رما عمنيب: 

                                                 
 صحيح ) ٥٥٨٦)(٣٩٩/ ١٢( خمرجا -صحيح ابن حبان  - ٢٨٢
  )١٠٨٨)(٤٣/ ٢(صحيح البخاري  - ٢٨٣
دة فال جيوز السفر    رجل ذو حرمة منها بنسب أو مصاهرة أو رضاع وشروط هذه احلرمة أن تكون مؤب              ) حرمة(ش [ 

مع زوج األخت أو العمة أو اخلالة كما ال جيوز مع زوج بنت األخ أو األخت ألن حرمة الزواج ؤالء ليست مؤبدة                      
 ]بل هي مؤقتة بوجود األخت أو غريها على عصمته فإذا طلقها أو ماتت جاز له الزواج بأية واحد ممن ذكر

د يف تفسري فتنة داود عليه السالم على اإلسرائليات الباطلة واملنافيـة  بل باطل وهو يعتم،هذا اخلرب غري صحيح     - ٢٨٤
/ ١٦(دار القبلة - مصنف ابن أيب شيبة .إنما كَانت ِفتنةُ داود النظَر:قَالَ،وإمنا جاء عن سِعيِد بِن جبيٍر ،لعصمة األنبياء 

هل الكتاب وال يصح رفعـه      أنه أخذه من مسلمة     ولكن ال يعول عليه فالغالب أ     ،صحيح مقطوع   ) ٣٢٥٥٣)(٥٥٨
 .بتاتاً 



 ١٤٤

 أَم هلْ سِبيلٌ ِإلَى نصِر بِن حجاِج...هلْ ِمن سِبيٍل ِإلَى خمٍر فَاشربها 
فَلَما أَصبح بعثَ ِإلَى نصـِر بـِن        .»فَلَاأَما وأَنا واِهللا حي     «:فَقَالَ عمر ،وكَانَ رجلًا جِميلًا  

فَلَِحق ِبالْبصرِة فَنزلَ علَى مجاِشِع بِن مسـعوٍد وكَـانَ          ،اخرج ِمن الْمِدينةِ  :حجاٍج فَقَالَ 
خ جاِلس وِعنده نصـر     فَبينما الشي ،خِليفَةَ أَِبي موسى وكَانت ِلمجاِشٍع امرأَةٌ جِميلَةٌ شابةٌ       

وأَنـا  :فَقَالَت ِهي وِهي ِفي ناِحيِة الْبيتِ     .أَنا واِهللا أُِحبكِ  :بن حجاٍج ِإذَا كَتب ِفي الْأَرضِ     
ـ  .قَالَ ِلي ما أَصفَى ِلقْحتكُم هِذهِ     :ما قَالَ لَِك؟ فَقَالَت   :فَقَالَ الشيخ .واِهللا فَقَالَ الشخـا  :يم

أَمـا ِإذَا   :قَالَـت .أَعِزم علَيِك لَما أَخبرِتيِني   ،وأَنا واِهللا؟ ما هِذِه ِلهِذهِ    ،أَصفَى ِلقْحتكُم هِذهِ  
؟ ما  وأَنا واهللاِ ،ما أَحسن ِشواِر بيِتكُم   :فَقَالَ الشيخ .ما أَحسن ِشوار بيِتكُم   :عزمت فَِإنه قَالَ  

فَقَـالَ  ،علَي ِبغلَاٍم ِمن الْمكْتبِ   :ثُم حانت ِمنه الِْتفَاتةٌ فَِإذَا هو ِبالِْكتاِب ثُم قَالَ        ،هِذِه ِلهِذهِ 
أْهكِ  :فَقَالَ،اقْراِهللا أُِحبا وأَن. خياهللاِ :فَقَالَ الشا وأَنِذهِ ،وِذِه ِلهي،هدتا   ،اعا يهجوزأَِخـي   ت ناب

 تدئًا     ،ِإنْ أَريش اِئِهمرأُم ونَ ِمنمكْتوا لَا يكَانو،   هربى فَأَخوسا مى أَبا   :فَقَالَ،فَأَتِباِهللا م أُقِْسم
ـ        ،أَخرجك أَِمري الْمؤِمِنني ِمن خيٍر اخرج عنا       أَِبـي الْع نانُ بثْما عهلَيعو ى فَاِرساِص فَأَت

فَأَرسلَت ِإلَيِه فَبلَغَ ذَِلك عثْمانَ بن أَِبي الْعاِص فَبعـثَ          ،الثَّقَِفي فَنزلَ علَى دهقَانٍة فَأَعجبها    
فَعلْتم واِهللا لَِئن   :فَقَالَ.اخرج عنا ،ما أَخرجك أَِمري الْمؤِمِنني وأَبو موسى ِمن خيرٍ       :فَقَالَ،ِإلَيِه

فَكَتـب  ،فَكَتب عثْمانُ ِإلَى أَِبي موسى وكَتب أَبو موسى ِإلَى عمر         .هذَا لَأَلْحقَن ِبالشركِ  
رمع:»هرعوا شزأَنْ ج،هوا قَِميصرمشِجِد،وسالْم وهأَلِْزم٢٨٥»و. 

 .بيانُ فَنهى عن مجالَسِتِهأنه بلغه أن رجلًا يجِلس إلَيِه الص:وروي عنه
  على الرجال      فَِإذَا كَانَ ِمن هتنِفت افخت ناِن ميباءِ  ، الصسلَى النع ـاِرِه     ،أَوإظْه ِمن هِليو عنم

اِني؛ وِإحضاِرِه مجاِلس اللَّهِو والْأَغَ   ،أو حتسينه؛ السيما بترييحه ِفي الْحماماتِ     ،لغري حاجة 
 مينع من متلـك الِْغلْمـاِن       وكَذَِلك من ظهر منه الفجور    .فَِإنَّ هذَا ِمما ينبِغي التعِزير علَيهِ     

                ـدِعن ـاِهدش ـِهدش لَو هلَى أَنِفقُونَ عتاَء ما؛ فَِإنَّ الْفُقَهمهنيب قفَرياِح وباِن الصدرالْم
فَِإنه لَـا   ،انَ قَد استفَاض عنه نوع ِمن أَنواِع الْفُسوِق الْقَاِدحِة ِفي الشـهادةِ           وكَ،الْحاِكِم

عـن أَنـٍس    فَقَد ثَبت   .ويجوز ِللرجِل أَنْ يجرحه ِبذَِلك وِإنْ لَم يره       ،يجوز قَبولُ شهادِتهِ  

                                                 
 حسن مرسل) ٣٢٢/ ٤(حلية األولياء وطبقات األصفياء  - ٢٨٥



 ١٤٥

  هنع اللَّه ِضيقَالَ،ر:رم    ِبيلَى النةٍ � عازنا  ، ِبجريا خهلَيا عوفَقَالَ،فَأَثْن:»تبجو«،   ـرم ثُم
قُلْت ،يا رسولَ اللَّهِ  :فَِقيلَ،»وجبت«: فَقَالَ -غَير ذَِلك   : أَو قَالَ  -فَأَثْنوا علَيها شرا    ،ِبأُخرى

تبجذَا وِله،تبجذَا وِلهِض«:قَالَ،واُء اللَِّه ِفي اَألردهونَ شِمنِم املُؤةُ القَواده٢٨٦»ش. 
       ورالْفُج ِلنعأَةٌ تراِنِه اممكَانَ ِفي ز هأَن عاسٍ    مبِن عِن ابقَالَ ،فع هأَن:     ـدـاِن ِعنالَِعناملُت ذُِكر

فَأَتاه رجـلٌ ِمـن     ، قَولًا ثُـم انصـرف     فَقَالَ عاِصم بن عِدي ِفي ذَِلك     ،�رسوِل اللَِّه   
مـا ابتِليـت ِبهـذَا اَألمـِر ِإلَّـا          :فَقَالَ عاِصم ،فَذَكَر لَه أَنه وجد مع امرأَِتِه رجلًا      ،قَوِمِه

وكَانَ ذَِلك الرجـلُ   ،رأَته فَأَخبره ِبالَِّذي وجد علَيِه ام     �فَذَهب ِبِه ِإلَى رسوِل اللَِّه      ،ِلقَوِلي
جعدا ،وكَانَ الَِّذي وجد ِعند أَهِلِه آدم خدلًا كَِثري اللَّحمِ        ،قَِليلَ اللَّحِم سبطَ الشعرِ   ،مصفَرا
كَر زوجها أَنـه    فَوضعت شِبيها ِبالرجِل الَِّذي ذَ    » اللَّهم بين «:�فَقَالَ رسولُ اللَِّه    ،قَطَطًا

ِهي الَِّتـي   :فَقَالَ رجلٌ ِلابِن عباٍس ِفي املَجِلسِ     ، بينهما �فَالَعن رسولُ اللَِّه    ،وجد ِعندها 
ك ِتلْ،الَ:؟ فَقَالَ ابن عباسٍ   »لَو رجمت أَحدا ِبغيِر بينٍة لَرجمت هِذهِ      «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    

  ٢٨٧."امرأَةٌ كَانت تظِْهر السوَء ِفي اِإلسالَِم
    إلَّا ِبالْب قَاملَا ت وددِةفَالْحني.  ِمن ذَرا الْحأَمو       ـِو ذَِلكحنِتِه وانأَمِتِه وادهِل ِفي شجفَلَـا  ، الر

حتى أَنـه   ،وما هو دونَ اِلاسِتفَاضـةِ    ، ذَِلك  اِلاسِتفَاضةُ كَاِفيةٌ ِفي   بِليحتاج إلَى الْمعاينِة؛  
اعتِبـروا النـاس     «:قَالَ عبد اللَّـِه بـن مسـعودٍ       :قَالَ،عن هبيرةَ ف،يستدلُّ علَيِه ِبأَقْراِنهِ  

اِنِهمدِبأَخ،هوحن هِجبعي ناِدنُ ِإلَّا مخلَ لَا يج٢٨٨»فَِإنَّ الر 
   فِْع شذَا ِلدِهفَهر،  اِز ِمنِترِمثْلُ اِلاح ودالْع .   ِديهانَ النثْمأَِبي ع نقَالَ،وع:     ـنب ـرمقَالَ ع

   هنع اللَّه ِضيطَّاِب رالْخ:         فُِسِهمِفي أَن ِفيِهم يو الْحاِلحكُونُ صانٌ يماِس زلَى النع نأِْتيِإنْ ،لَي

                                                 
 )٩٤٩ (- ٦٠)٦٥٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٢٦٤٢)(١٦٩/ ٣(صحيح البخاري  - ٢٨٦
أي يقبل  )  األرض شهداء اهللا يف  (.وصفوها بفعل الشر  ) فأثنوا عليها شرا  (.وصفوها بفعل اخلري  ) فأثنوا عليه خريا  (ش [ 

 ]قولكم يف حق من تشهدون له أو عليه

  ) ٥٣١٦)(٥٦/ ٧(صحيح البخاري  - ٢٨٧
 ]شديد اجلعودة) قططا(.من اجلعودة وهي اجتماع الشعر وتقبضه والتواؤه) جعدا(ش  [ 

 صحيح ) ٥٠١)(٤٧٧/ ٢(اإلبانة الكربى البن بطة  - ٢٨٨



 ١٤٦

ولَا يرضونَ  ،لَا يغضبونَ ِللَِّه عز وجلَّ    ،وِإنْ رضوا رضوا ِلأَنفُِسِهم   ، غَِضبوا ِلأَنفُِسِهم  غَِضبوا
 .٢٨٩"فَِإذَا كَانَ ذَِلك الزمانُ فَاحتِرسوا ِمن الناِس ِبسوِء الظَّن ،ِللَِّه عز وجلَّ

رمع رذَا أَملَ، فَه هأَن عموِء الظَّنِلِم ِبسسةُ الْمقُوبع وزجا ت. 
 

������������� 
 
 
 

                                                 
احتِرسوا ِمن  «:أَنه كَانَ يقُولُ  ، ضعيف لكن صح عن مطَرفٍ      )٢٣٨)(٥٤٦/ ٣(السنن الواردة يف الفنت للداين       - ٢٨٩

وِء الظَّناِس ِبسصحيح ) ١٣٥٤)(١٩٦:ص(الزهد ألمحد بن حنبل » الن 
يحتـرس  :أَو يقَالُ ] ١٢:جراتاحل[} اجتِنبوا كَِثريا ِمن الظَّن ِإنَّ بعض الظَّن ِإثْم       {:التقِْدير ِمن بعِضِهم وِلذَا قَالَ تعالَى     

مرقاة املفاتيح شرح  .واللَّه أَعلَم ،أَو يعاِملُهم ِفي الظَّاِهِر ِبحسِن الظَّن ِبناًء علَى الْأَمِر الْمبهمِ         " ِمنهم ِبسوِء الظَّن ِفي الْباِطنِ    
 )٣١٦٠/ ٨(مشكاة املصابيح 



 ١٤٧
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 :وِفيِه ثَماِنيةُ فُصوٍل 
  النفُوس-الْفَصلُ الْأَولُ 
 الِْجراح -الْفَصلُ الثَّاِني 
 الْأَعراض -الْفَصلُ الثَّاِلثُ 
 اِبعلُ الرا -الْفَصهوحنةُ ويالِْفر 

 اِمسلُ الْخالْفَص- اعضالْأَب 
 اِدسلُ السبني الناس يف األموال بالعدل كما أمر اهللا ورسوله-الْفَص احلكم   
 اِبعلُ السةُ -الْفَصراوشالْم 
 لُ الثَّاِمنِة -الْفَصاراِذ الِْإمخات وبجو 

  



 ١٤٨

Sאْ��]و_ل�S5Va[b�ْאSאْ��]و_ل�S5Va[b�ْאSאْ��]و_ل�S5Va[b�ْאSאْ��]و_ل�S5Va[b�ْא����
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        فُوسا النهٍن فَِمنيعم ِميالَِّتي ِلآد قُوقالْحو وددا الْحأَمالَى  ،وعت ا    {:قَالَ اللَّهلُ ما أَتالَوعقُلْ ت

م علَيكُم أَلَّا تشِركُوا ِبِه شيئًا وِبالْواِلديِن ِإحسانا ولَا تقْتلُوا أَولَادكُم ِمن ِإملَـاٍق              حرم ربكُ 
نحن نرزقُكُم وِإياهم ولَا تقْربوا الْفَواِحش ما ظَهر ِمنها وما بطَن ولَا تقْتلُوا النفْس الَِّتـي                

رِقلُونَ          حعت لَّكُمِبِه لَع اكُمصو ذَِلكُم قِإلَّا ِبالْح اللَّه م-        ِتيِم ِإلَّا ِبالَِّتي ِهيالَ الْيوا مبقْرلَا تو 
 وِإذَا  أَحسن حتى يبلُغَ أَشده وأَوفُوا الْكَيلَ والِْميزانَ ِبالِْقسِط لَا نكَلِّف نفْسا ِإلَّا وسـعها             
 وأَنَّ  -قُلْتم فَاعِدلُوا ولَو كَانَ ذَا قُربى وِبعهِد اللَِّه أَوفُوا ذَِلكُم وصاكُم ِبِه لَعلَّكُم تذَكَّرونَ               

             ِبيِلِه ذَِلكُمس نع ِبكُم قفَرلَ فَتبوا السِبعتلَا تو وهِبعا فَاتِقيمتساِطي مذَا ِصرِبـِه   ه اكُمصو
وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمنا ِإلَّا       {:وقَالَ تعالَى .]١٥٣ - ١٥١:األنعام[} لَعلَّكُم تتقُونَ 

ومن يقْتلْ مؤِمنا متعمدا فَجزاؤه جهنم خاِلدا ِفيهـا         {: إلَى قَوِلهِ  ٠] ٩٢:النساء[} خطَأً
ِمـن أَجـِل    {:وقَالَ تعالَى ] ٩٣:النساء[} للَّه علَيِه ولَعنه وأَعد لَه عذَابا عِظيما      وغَِضب ا 

ذَِلك كَتبنا علَى بِني ِإسراِئيلَ أَنه من قَتلَ نفْسا ِبغيِر نفٍْس أَو فَساٍد ِفي الْأَرِض فَكَأَنما قَتلَ                 
ا وِميعج اساالنِميعج اسا النيا أَحما فَكَأَناهيأَح ن٣٢:املائدة[} م.[ 

أَولُ ما يقْضى بين النـاِس يـوم        «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ، وِفي الصِحيحيِن عن عبِد اهللاِ    
 .٢٩٠»الِْقيامِة ِفي الدماِء

 أنواع القتل
وهو أَنْ يقِْصد من يعلَمه معصوما ِبما يقْتـلُ         ،الْعمد الْمحض :دهاأح: فَالْقَتلُ ثَلَاثَةُ أنواع  

أَو ِبِثقَِلِه كَالسنداِن وكَوِذيِن القصـار؛ أو       ،سواٌء كَانَ يقْتلُ ِبحدِه كَالسيِف ونحِوهِ     ،غَاِلبا
وِإمساِك الْخصيتيِن حتى   ،والْخنِق،ِإلْقَاِء ِمن مكَان شاِهقٍ   والْ،ِبغيِر ذَِلك كَالتحِريِق والتغِريقِ   

                                                 
  )٦٥٣٣)(١١١/ ٨(وصحيح البخاري ) ١٦٧٨( - ٢٨)١٣٠٤/ ٣( صحيح مسلم  - ٢٩٠
فيه تغليظ أمر الدماء وأا أول ما يقضى فيه بني النـاس يـوم   ) أول ما يقضى بني الناس يوم القيامة يف الدماء  (ش   [ 

أول ما حياسب به العبد (القيامة وهذا لعظم أمرها وكثري خطرها وليس هذا احلديث خمالفا للحديث املشهور يف السنن    
 ]ألن هذا احلديث الثاين فيما بني العبد وبني اهللا تعاىل وأما حديث الباب فهو فيما بني العباد) صالته



 ١٤٩

 وحالر جرخفهذا إذا فعله   ،وسقي السموم وحنو ذلك من األفعال     ،وغم الوجه حىت ميوت   ،ت
  دكَّ  ،وجب ِفيِه الْقَومأَنْ ي وهو   وِل ِمنقْتاُء الْمِليأَو ن   لُوا  الْقَاِتِل؛ فَِإنْ أَحوا قَتـوا   ،ببِإنْ أَحو

ولَا تقْتلُـوا   {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،ولَيس لَهم أَنْ يقْتلُوا غَير قَاِتِلهِ     .وِإنْ أَحبوا أَخذُوا الديةَ   ،عفْوا
نا ِلوِليِه سلْطَانا فَلَا يسِرف ِفـي  النفْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالْحق ومن قُِتلَ مظْلُوما فَقَد جعلْ    

 .٢٩١.لَا يقْتلُ غَير قَاِتِلِه:ِقيلَ ِفي التفِْسِري.]٣٣:اإلسراء[} الْقَتِل ِإنه كَانَ منصورا
  ِويرو   اِعيزٍح الْخيرأَِبي ش نع،   ِبيلٍ  " : قَالَ �أَنَّ النِبقَت أُِصيب نلٍ ،مبخ فَ،أَو   ـارتخي هِإن

فَِإنْ أَراد الراِبعةَ فَخذُوا علَى     ،وِإما أَنْ يأْخذَ الديةَ   ،وِإما أَنْ يعفُو  ،ِإما أَنْ يقْتص  :ِإحدى ثَلَاثٍ 
رِمـِذي حـِديثٌ    قَالَ الت .رواه أَهلُ السننِ  ."ومِن اعتدى بعد ذَِلك فَلَه عذَاب أَِليم        ،يديِه

ِحيحص نس٢٩٢.ح 
حتى قَـالَ بعـض     ، فَمن قَتلَ بعد الْعفِْو أَو أَخِذ الديِة فَهو أَعظَم جرما ِممن قَتلَ ابِتداءً            

يا أَيها الَّـِذين    {:ه تعالَى قَالَ اللَّ .ولَا يكُونُ أَمره ِلأَوِلياِء املقتول    ،إنه يِجب قَتلُه حدا   :الْعلَماِء
            ـنثَى فَمثَى ِبالْـأُنالْأُنِد وبِبالْع دبالْعو رِبالْح رلَى الْحِفي الْقَت اصالِْقص كُملَيع وا كُِتبنآم

 ذَِلك تخِفيف ِمـن ربكُـم       عِفي لَه ِمن أَِخيِه شيٌء فَاتباع ِبالْمعروِف وأَداٌء ِإلَيِه ِبِإحسانٍ         
         أَِليم ذَابع فَلَه ذَِلك دعى بدتِن اعةٌ فَممحرـا أُوِلـي          -وـاةٌ يياِص حِفي الِْقص لَكُمو 

 ].١٧٩ - ١٧٨:البقرة[} الْأَلْباِب لَعلَّكُم تتقُونَ
حتى يـؤِثروا أَنْ يقْتلُـوا الْقَاِتـلَ        ، قُلُوبهم ِبالْغيظِ  إنَّ أَوِلياَء الْمقْتوِل تغِلي   : قَالَ الْعلَماءُ 

اَءهِليأَوِل الْقَاِتلِ    ،وا ِبقَتوضري ا لَممبرِد الْقَِبيلَِة        ،وياِب الْقَاِتِل كَسحأَص ا ِمنلُونَ كَِثريقْتلْ يب
كَما كَانَ  ،وتعدى هؤلَاِء ِفي اِلاسِتيفَاءِ   ، اعتدى ِفي اِلابِتداءِ   فَيكُونُ الْقَاِتلُ قَد  ،ومقَدِم الطَّاِئفَةِ 

                                                 
السنن الكربى "ولَا يمثِّلْ ِبِه ،لَا يقْتلْ غَير قَاِتِلهِ " :قَالَ] ٣٣:اإلسراء[} فَلَا يسِرف ِفي الْقَتلِ   {،عن طَلِْق بِن حِبيبٍ    - ٢٩١

 صحيح ) ١٥٨٨٨ و١٥٨٨٧)(٤٧/ ٨(للبيهقي 
 حسن لغريه) ١٤٠٦)(٢١/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر  ) ٤٤٩٦)(١٦٩/ ٤(سنن أيب داود  - ٢٩٢

 ِلهِ     :قَالَ الطِّيِبيقَو لٌ ِمندب صقْتأَنْ ي نيى ثَلَاثٍ  :بدِإح نياِضرِ      ،بقِْسيِم الْحالت ِمن هِمن ا أُِريدِلم ِضيحوتفَـإِ  .و لُهقَوو  ادنْ أَر
من :فَخذُوا علَى يديِه يعِني،فَِإنْ أَراد الراِبعةَ:أَيضا كَالتوِضيِح ِلقَوِلِه.ِإلَخ...فَِإنْ أَخذَ:فَيكُونُ قَولُه،الراِبعةَ يدلُّ علَى الْحصِر

      تسفَي هرطَو اِوزجتم دعتم وةَ فَهاِبعالر ادأَر ارالن الَى   ،ِحقعِلِه تقَو ِمن وهءٌ     {:ويأَِخيِه ش ِمن لَه ِفيع ن١٧٨:البقرة[} فَم [
مرقاة املفاتيح شرح مشكاة    "  وبيانُ الْخلُوِد والتأِْبيدِ  ] ١٧٨:البقرة[} فَمِن اعتدى بعد ذَِلك فَلَه عذَاب أَِليم      {:ِإلَى قَوِلهِ 
 )٢٢٧٥/ ٦(املصابيح 
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 الْـأَعراِب والْحاِضـرِة   ِمن،ِة ِفي هِذِه الْأَوقَاتِ  الشِريع جاِهِليِة الْخاِرجونَ عنِ  يفْعلُه أَهلُ الْ  
ِرِهمغَيلَ الْقَاِتلَ   .وونَ قَتِظمعتسي قَدو   ا أشرفِظيمِنِه عفيفضي ذلك إىل أن    ، من املقتول   ِلكَو

وربمـا حـالَف هؤلَـاِء قَومـا        ،أَوِلياِء الْمقْتوِل يقْتلُونَ من قَدروا علَيِه ِمن أَوِلياِء الْقَاِتلِ        
 وا ِبِهمانعتاسا ،وملَاِء قَوؤها   ،ودالْعِن وفِْضي إلَى الِْفتةِ فَيِظيماِت الْعو.   مهوجرخ ذَِلك ببسو

وهو الْمساواةُ  -فَكَتب اللَّه علَينا الِْقصاص     ،عن سنِن الْعدِل الَِّذي هو الِْقصاص ِفي الْقَتلَى       
 غـري القاتـل مـن أوليـاء          وأَخبر أَنَّ ِفيِه حياةً؛ فَِإنه يحِقن دم       -والْمعادلَةُ ِفي الْقَتلَى  

 عن قَيِس بِن    وقد روي   .وأيضاً فإذا ِعلْم من يِريد الْقَتلَ أَنه يقْتلُ كَف عن القتل          .الرجلني
 وحِلم عهـدا    �هلْ عِهد ِإلَيك رسولُ اللَِّه      :فَقُلْنا،أَنا والْأَشتر ،دخلْت علَى عِلي  :قَالَ،عباٍد

ِإلَّا ما  ، عهدا غَير ما عِهده ِإلَى الناسِ      �لَم يعهد ِإلَي النِبي     :م يعهده ِإلَى الناِس كَافَّةً فَقَالَ     لَ
الْمسـِلمونَ تكَافَـأُ    «:ِفيها،كَانَ ِفي ِكتاِبي هذَا وأَخرج صِحيفَةً ِمـن جفْـِن سـيِفهِ           

مهاؤى،ِدمعسيو  ماهنأَد ِتِهمِبِذم ،    ماهِسو نلَى مع دي مهِبكَاِفرٍ   ،و ِمنؤلُ مقْتلَـا ذُو   ،لَا يو
من أَحدثَ حدثًا أَو آوى محِدثًا فَعلَيِه لَعنةُ اللَّـِه والْملَاِئكَـِة والنـاِس              ،عهٍد ِفي عهِدهِ  

ِعنيم٢٩٣»أَج 
   عِن شِرو بمع نٍبوعأَِبيهِ ،ي نهِ ،عدج نولُ اِهللا    :قَالَ،عسكَافَـأُ    " :�قَالَ رتـونَ تِمنؤالْم

مهاؤِدم، ماهِسو نلَى مع دي مه٢٩٤".و  
الْمسـِلمونَ تتكَافَـأُ    «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :قَالَ،عن جدهِ ،عن أَِبيهِ ،وعن عمِرو بِن شعيبٍ   

يرد ،وهم يد علَى مـن ِسـواهم      ،ويِجري علَيِهم أَقْصاهم  ،ويسعى ِبِذمِتِهم أَدناهم  ،ؤهمِدما
     لَى قَاِعِدِهمع يِهمرستمو ِعِفِهمضلَى مع مهِشدـٍد ِفـي     ،مهلَا ذُو عِبكَاِفٍر و ِمنؤلُ مقْتلَا ي

 ٢٩٥حمد وأَبو داود وغَيرهما ِمن أَهِل السنِنرواه أَ.»عهِدِه
 فَلَا يفَضـلُ    -أَي تتساوى وتتعادلُ  - أَنَّ الْمسِلِمني تتكَافَأُ ِدماؤهم      � فَقَضى رسولُ اللَِّه    
  ِميجلَى عع ِبيرع،  أَو ِشيلَا قُرو    ِرِه ِمنلَى غَيع اِشِميه  ِلِمنيسلَـى     . الْمع ِليأَص رلَا حو

                                                 
 صحيح ) ٤٩٥)(٢٤١:ص(األموال للقاسم بن سالم  - ٢٩٣
 صحيح ) ١٥٩٠٤)(٥٢/ ٨(السنن الكربى للبيهقي  - ٢٩٤
/ ١١(ومسند أمحد ط الرسالة      ) ٢٧٥١)(٨٠/ ٣(وسنن أيب داود     ) ١٠٧٣)(٢٦٩:ص(املنتقى البن اجلارود     - ٢٩٥

 صحيح ) ٦٩٧٠)(٥٥٥



 ١٥١

وهذَا متفَق علَيِه بين الْمسِلِمني؛ ِبِخلَاِف      .علَى أُمي أَو مأْمورٍ   ،ولَا عاِلم أَو أَِمري   ،مولًى عِتيقٍ 
  ِصـنفَاِن ِمـن    � ِبقُرِب مِدينِة النِبي     ما كَانَ علَيِه أَهلُ الْجاِهِليِة وحكَّام الْيهوِد فَِإنه كَانَ        

فَتحاكَموا إلَى النِبـي    ،وكانت النضري تفضل علَى قُريظَةَ ِفي الدماءِ      ،قُريظَةَ والنضري :الْيهوِد
�  ا  ، ِفي ذَِلكنالز دِفي حو،هفَِإن    ِمن وهرغَي وا قَدكَان حكم  ا إنْ وقالو، الرجم إىل التحميم   م 

يا أَيها  {:وِإلَّا فَأَنتم قَد تركْتم حكْم التوراِة فَأَنزلَ اللَّه تعالَى        ،بينكم ِبذَِلك كَانَ لَكُم حجةٌ    
            و اِهِهما ِبأَفْونقَالُوا آم الَِّذين ونَ ِفي الْكُفِْر ِمناِرعسي الَِّذين كنزحولُ لَا يسالر   ِمنـؤت لَم

مهقُلُوب {]ِلهِ .]٤١:املائدةإىل قَو:}         ِرضعِإنْ تو مهنع ِرضأَع أَو مهنيب كُمفَاح اُءوكفَِإنْ ج
             قِْسـِطنيالْم ِحبي ِط ِإنَّ اللَّهِبالِْقس مهنيب كُمفَاح تكَمِإنْ حئًا ويش وكرضي فَلَن مهنع {

فَلَا تخشوا الناس واخشوِن ولَا تشتروا ِبآياِتي ثَمنا قَِليلًا ومن لَم           {:إلَى قَوِلهِ .]٤٢:ائدةامل[
 وكَتبنا علَيِهم ِفيها أَنَّ النفْس ِبالنفِْس والْعين        -يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هم الْكَاِفرونَ        

 - ٤٤:املائـدة [} عيِن والْأَنف ِبالْأَنِف والْأُذُنَ ِبالْأُذُِن والسن ِبالسن والْجروح ِقصاص        ِبالْ
٤٥[.     فُوِسـِهمن نيى بوس هالَى أَنعتو هانحبس نيلَـى     ،فَبـا عفْسن مهـلْ ِمـنفَضي لَمو

وأَنزلْنا ِإلَيك الِْكتاب ِبالْحق مصدقًا ِلما بـين        {: قوله تعاىل  كَما كانوا يفعلونه إىل   ،أُخرى
                ـاَءكا جمع ماَءهوأَه ِبعتلَا تو لَ اللَّهزا أَنِبم مهنيب كُمِه فَاحلَيا عِمنيهماِب والِْكت ِه ِمنيدي

أَفَحكْم الْجاِهِليـِة   {:إىل قوله .]٤٨:املائدة[} م ِشرعةً وِمنهاجا  ِمن الْحق ِلكُلٍّ جعلْنا ِمنكُ    
فَحكَم اللَِّه سبحانه ِفـي     .]٥٠:املائدة[} يبغونَ ومن أَحسن ِمن اللَِّه حكْما ِلقَوٍم يوِقنونَ       

وأَكْثَر سبِب الْأَهواِء الْواِقعِة    .اِهِليةُ ما عليه أهل الْج    خالف،ِدماِء الْمسِلِمني أَنها كلها سواء    
فَِإنَّ إحدى الطَّـاِئفَتيِن قَـد      ، الْعدلِ وترك،بين الناِس يف البوادي واحلواضر إمنا هو البغي       
 ولَا،أو تعلو عليها ِبالْباِطِل ولَـا تنِصـفُها       ،يِصيب بعضها بعضاً من األخرى دماً أو ماالً       

    قِتيفَاِء الْحلَى اسى عرالْأُخ ِصرقْتاِء         ،تماِس ِفي الدالن نيب كْماِب اللَِّه الْحِفي ِكت اِجبفَالْو
 الناِس ِمن حكِْم     ما كَانَ علَيِه كَِثري ِمن     ومحِو،والْأَمواِل وغَيِرها ِبالِْقسِط الَِّذي أَمر اللَّه ِبهِ      

وِإنْ طَاِئفَتاِن ِمن   {:كَما قَالَ اللَّه تعالَى   ،وِإذَا أَصلَح مصِلح بينهما فَلْيصِلح ِبالْعدلِ     ،جاِهِليِةالْ
            ِغي حبى فَقَاِتلُوا الَِّتي ترلَى الْأُخا عماهدِإح تغا فَِإنْ بمهنيوا بِلحلُوا فَأَصتاقْت ِمِننيؤى الْمت



 ١٥٢

               قِْسـِطنيالْم ِحبي أَقِْسطُوا ِإنَّ اللَّهِل ودا ِبالْعمهنيوا بِلحفَأَص ِر اللَِّه فَِإنْ فَاَءتِفيَء ِإلَى أَمت
-كُميوأَخ نيوا بِلحةٌ فَأَصوونَ ِإخِمنؤا الْمم١٠ - ٩:احلجرات[}  ِإن.[ 

   الْع طْلُبِغي أَنْ يبنيولِ    وقْتاِء الْمِليأَو ِمن فْو،  ملُ لَهأَفْض هالَى  ،فَِإنعا قَالَ تكَم:}  وحـرالْجو
      ةٌ لَهكَفَّار وِبِه فَه قدصت نفَم اصاِلكٍ   .]٤٥:املائدة[} ِقصِن مِس بأَن نقَالَ،ع:»  تأَيا رم

 ِبيالن�اصٌء ِفيِه ِقصيِه شِإلَي ِفعفِْو، رِفيِه ِبالْع رِإلَّا أَم «هرغَيد واوو دأَب اهو٢٩٦ر. 
ما نقَصت صدقَةٌ ِمـن   «:قَالَ،�عن رسوِل اِهللا    ،عن أَِبي هريرةَ  وروى مسِلم ِفي صِحيِحِه     

  .٢٩٧»لَِّه ِإلَّا رفَعه اُهللاوما تواضع أَحد ِل،ِإلَّا ِعزا،وما زاد اُهللا عبدا ِبعفٍْو،ماٍل
 شروط إقامة احلد على القاتل

   ذَا الذي ذكرناه منهالتكافؤ  و :     رِلِم الْحسالْم عم رِلِم الْحسهو الْم.   ورهمفَج يا الذِّمفَأَم
ن الَِّذي يقْدم ِمـن ِبلَـاِد الْكُفَّـاِر    كَما أَنَّ الْمستأْم،الْعلَماِء علَى أَنه لَيس ِبكُفٍء ِللْمسِلمِ   

    ذَِلك وحنا واِجرت ولًا أَوسِوفَاقًا   ،ر ٍء لَهِبكُف سقُولُ  .لَيي نم مهِمنٌء      :وكُـف ـوـلْ هب
ِد،لَهبِبالْع رِل الْحِفي قَت اعزالن كَذَِلكو. 

،خطَـب  �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،عن عبِد اللَِّه بِن عمٍرو    .يشِبه الْعمد الْخطَأُ الَِّذي   :والنوع الثَّاِني 
وهزم ،ونصر عبده ،صدق وعده ،لَا ِإلَه ِإلَّا اللَّه وحده    «:يوم الْفَتِح ِبمكَّةَ فَكَبر ثَلَاثًا ثُم قَالَ      

 هدحو ابزمٍ   أَلَا ِإنَّ   » «الْأَحد ى ِمـنعدتو ذْكَرِة تاِهِليِفي الْج تٍة كَانأْثُرـاٍل  ،كُلَّ مم أَو
                                                 

/ ٢(وسنن ابـن ماجـه       ) ٦٩٦٠)(٣٤٩/ ٦(ربى للنسائي   والسنن الك  ) ٤٤٩٧)(١٦٩/ ٤(سنن أيب داود     - ٢٩٦
 صحيح  ) ٢٦٩٢)(٨٩٨

شـرح  ،وِفيِه دِليلٌ علَى أَنَّ ِلِإلماِم أَنْ يتشفَّع ِإلَى وِلي الدِم ِفي الْعفْوِ    ،وِفيِه دِليلٌ علَى أَنَّ ِديةَ الْعمِد حالَةٌ ِفي ماِل الْجاِني         
 )١٦١/ ١٠(السنة للبغوي 

 ) ٢٥٨٨ (- ٦٩)٢٠٠١/ ٤( صحيح مسلم - ٢٩٧
ذكروا فيه وجهني أحدمها معناه أنه يبارك فيه ويدفع عنه املضرات فينجرب نقـص              ) ما نقصت صدقة من مال    (ش   [ 

الصورة بالربكة اخلفية وهذا مدرك باحلس والعادة والثاين أنه وإن نقصت صورته كان يف الثواب املرتب عليـه جـرب      
فيه أيضا وجهان أحدمها على ظاهره ومن عـرف         ) وما زاد اهللا عبدا بعفو إال عزا      (ضعاف كثرية   لنقصه وزيادة إىل أ   

وما تواضـع   (بالعفو والصفح ساد وعظم يف القلوب وزاد عزه وإكرامه والثاين أن املراد أجره يف اآلخرة وعزه هناك                  
ه بتواضعه يف القلوب مرتلة ويرفعـه اهللا عنـد          فيه أيضا وجهان أحدمها يرفعه يف الدنيا ويثبت ل        ) أحد هللا إال رفعه اهللا    

الناس وجيل مكانه والثاين أن املراد ثوابه يف اآلخرة ورفعه فيها بتواضعه يف الدنيا قال العلماء وهذه األوجه يف األلفاظ                    
 ]الثالثة موجودة يف العادة معروفة وقد يكون املراد الوجهني معا يف مجيعها يف الدنيا واآلخرة



 ١٥٣

 يمقَد تحت،     اجِة الْحِسقَاي ا كَانَ ِمنتِ ،ِإلَّا ميِة الْبانِسدقَالَ » و ِه     " :ثُمطَِإ ِشبةَ الْخأَلَا ِإنَّ ِدي
 .٢٩٨"ِمنها أَربعونَ ِفي بطُوِن أَولَاِدها :ِمائَةٌ ِمن الِْإِبِل،صاوالْع،الْعمِد ما كَانَ ِبالسوِط

فَقَـد تعمـد    . مساه شبه الْعمد؛ ِلأَنه قَصد الْعدوانَ علَيِه ِبالضرِب؛ لَِكنه لَا يقْتلُ غَاِلبـا            
 .ولَم يتعمد ما يقتل،الْعدوانَ

فَيِصيب إنسانا ِبغيِر   :أَو هدفًا ،ِمثْلُ أَنْ يرِمي صيدا   :ما يجِري مجراه  اخلطأ احملض و  : والثالث
وهنا مسـاِئلُ كَـِثريةٌ     .٢٩٩وِإنما ِفيِه الديةُ والْكَفَّارةُ   .فَهذَا لَيس ِفيِه قَود   .ِعلِْمِه ولَا قَصِدهِ  

  .٣٠٠وبينهم،معروفَةٌ ِفي كتب أهل العلم
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 حسن ) ٤٥٤٧)(١٨٥/ ٤( داود سنن أيب - ٢٩٨

 ابِ   :قَالَ الطِّيِبيرالِْإع ِمن وهجا.ِفيِه وهدطَأِ     :أَحِد ِصفَةَ الْخمالْع هكُونَ ِشبأَنْ ي،    ازجِرفَةٌ وعم وهـِد     ؛ ومالْع هِشب لَهِلأَنَّ قَو
فَهو ِبمنِزلَِة النِكرِة وما علَى التقِْديريِن ِإما موصولَةٌ أَو موصوفَةٌ بدلًا أَو ،ِأ الِْجنسأَنْ يراد ِبالْخطَ:وثَاِنيها،وقَع بين الضدينِ 

نْ يكُونَ التاِبع والْمتبوع    وعلَى هذَا يجوز أَ   ،وما كَانَ بدلٌ ِمن الْبدلِ    ،أَنْ يكُونَ ِشبه الْعمِد بدلًا ِمن الْخطَأِ      :وثَاِلثُها،بيانا
 )٢٢٨١/ ٦(مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح .معِرفَتيِن أَو نِكرتيِن أَو مختِلفَتيِن

رقَبٍة مؤِمنٍة وِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى     وما كَانَ ِلمؤِمٍن أَنْ يقْتلَ مؤِمنا ِإلَّا خطَأً ومن قَتلَ مؤِمنا خطَأً فَتحِرير              {: قال تعاىل  - ٢٩٩
                       ِميثَاق مهنيبو كُمنيٍم بقَو ِإنْ كَانَ ِمنٍة وِمنؤٍة مقَبر ِريرحفَت ِمنؤم وهو لَكُم ودٍم عقَو قُوا فَِإنْ كَانَ ِمندصِلِه ِإلَّا أَنْ يأَه

} هِلِه وتحِرير رقَبٍة مؤِمنٍة فَمن لَم يِجد فَِصيام شهريِن متتاِبعيِن توبةً ِمن اللَِّه وكَانَ اللَّه عِليما حِكيما     فَِديةٌ مسلَّمةٌ ِإلَى أَ   
 ]٩٢:النساء[

 وزارة األوقاف   -واملوسوعة الفقهية الكويتية    ) ٢٤/ ٢( وزارة األوقاف الكويتية     -املوسوعة الفقهية الكويتية     - ٣٠٠
 )٤٨/ ٢١( وزارة األوقاف الكويتية -واملوسوعة الفقهية الكويتية ) ٦١/ ١٦(الكويتية 



 ١٥٤
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فَِإذَا قَطَع  ، والِْقصاص ِفي الِْجراِح أَيضا ثَاِبت ِبالِْكتاِب والسنِة والِْإجماِع شرطُ الْمساواةِ         

وِإذَا شجه  ،قْلَع سنه فَلَه أَنْ يَِ  ،نهوِإذَا قَلَع سِ  ،فَلَه أَنْ يقْطَع يده كَذَِلك    ،يده الْيمنى ِمن مفِْصلٍ   
ِمثْلَ أَنْ  :فَلَه أَنْ يشجه كَذَِلك وِإذَا لَم تمِكن الْمساواةُ       ،فَأَوضح الْعظْم ،ِفي رأِْسِه أَو وجِههِ   

 بلْ تِجب الديـةُ   ،ع الِْقصاص فَلَا يشر ،٣٠١أَو يشجه دونَ الْموِضحةِ   ،يكِْسر لَه عظْما باِطنا   
شالْأَر ةُ أَووددح٣٠٢الْم  . 

 ؟ ذلكحنوالعصا وهل جيب القصاص يف الضرب باليد و
أَو يضـِربه   ،ِمثْلَ أَنْ يلِْطمه أَو يلْكُمه    :وأَما الِْقصاص ِفي الضرِب ِبيِدِه أَو ِبعصاه أَو سوِطهِ        

 حنا وصِبع ذَِلك اءِ    ،ولَمالْع طَاِئفَةٌ ِمن قَالَت ِفيهِ   :فَقَد اصلَا ِقص هإن،  ِزيرعلْ ِفيِه تلَـا    ،ب ـهِلأَن
 .تمِكن الْمساواةُ ِفيِه 

 مشروع ِفي   أَنَّ الِْقصاص : الصحابِة والتاِبِعني  ن وغَيِرِهم ِمن   الْخلَفَاِء الراِشِدي   والْمأْثُور عنِ 
ذَِلك،وهو    ِرِه ِمنغَيو دمأَح صاءِ  نـوِل اللَّـِه     ، الْفُقَهسةُ رـنس اَءتج ِبذَِلكو�  ـوهو

ابواٍس    .الصأَِبي ِفر نطَّاِب فَقَالَ    :قَالَ،عالْخ نب رمع طَبخ:    اسا النها أَيـا    ،يما ِإنأَالَ ِإن
                                                 

وإمنا تسـمى   .والشجة اجلراحة .وهي الشجة اليت توضح العظم أي تظهره      .مجع موضحة ) يف املواضح  (-ش   [ - ٣٠١
ا واليت فيها مخس من اإلبل ماكان يف        قالو.واملراد يف كل واحدة من املوضحة مخس      .شجة إذا كانت يف الوجه والرأس     

 .]وأما يف غريمها فحكومة عدل.الرأس والوجه
ولَو أَوضحه ،أَو كَِبريةً ،سواٌء كَانِت الْموِضحةُ صِغريةً   ،فَيِجب ِفيها خمس ِمن اِإلِبلِ    ،وِهي الَِّتي توِضح الْعظْم   :والْموِضحةُ

يِجب ِفي كُلِّ واِحدٍة ِمنهـا خمـس ِمـن          ، أَو وجِهِه ِفي مواِضع متفَرقٍَة منفَِصلٍَة بعِضها عن بعضٍ         مواِضح ِمن رأِْسهِ  
شرح السنة للبغوي   .اِنَألنهما عظْماِن منفَِرد  ،واَألنف ِمن الرأِْس ِفي ِجراِحِهما    ،لَا أَرى اللَّحي اَألسفَلَ   :وقَالَ ماِلك ،اِإلِبِل

)١٩٩/ ١٠( 
جامع األصول  .ألنه جابر هلا  ،األرش ما يؤخذ جرباناً ملا يظهر بالسلعة من عيب واستعمل من اجلراحات وغريها             - ٣٠٢

)٤٥١/ ٤( 
هـو الْمـال    :واصِطالَحا.بب ِلألَْرِش   ألَِنه س ،وما نقَص الْعيب ِمن الثَّوِب      ،الديةُ والْخدش   :ِمن معاِني األَْرِش ِفي اللُّغةِ    

 وزارة  -املوسوعة الفقهية الكويتية    .وهو الديةُ   ،وقَد يطْلَق علَى بدل النفِْس      ،الْواِجب ِفي الِْجنايِة علَى ما دونَ النفِْس        
 )١٠٤/ ٣(األوقاف الكويتية 



 ١٥٥

أَالَ ،وِإذْ ينِبئُنا اللَّه ِمن أَخباِركُم      ،وِإذْ ينِزلُ الْوحي    ، �فُكُم ِإذْ بين ظَهرانينا النِبي      كُنا نعرِ 
   ِبيِإنَّ النو�       يحالْو قَطَعقَِد انو طَلَققَِد ان ،      قُولُ لَكُما نِبم ِرفُكُمعا نمِإنو،  ِمن رأَظْه نم كُم

ومن أَظْهر ِمنكُم لَنا شرا ظَننا ِبِه شرا وأَبغضناه علَيـِه           ،خيرا ظَننا ِبِه خيرا وأَحببناه علَيِه       
،     كُمبر نيبو كُمنيب كُماِئررس،         أَنَّ م ِسبا أَحأَنو ِحني لَيى عأَت قَد هآنَ    أَالَ ِإنأَ الْقُـرقَر ن

     هدا ِعنمو اللَّه ِريدٍة     ،يِبآِخر لَ ِإلَييخ فَقَد،           ـدـا ِعنونَ ِبِه مِريدي وهؤقَر االً قَدأَالَ ِإنَّ ِرج
رِسلُ عماِلي ِإلَـيكُم    أَالَ ِإني واللَِّه ما أُ    ،وأَِريدوه ِبأَعماِلكُم   ،فَأَِريدوا اللَّه ِبِقراَءِتكُم    ،الناِس  

   كُمارشوا أَبِربضِلي،    الَكُموذُوا أَمأْخالَ ِليو،        كُمِديـن ـوكُملِّمعِلي كُمِإلَـي مِسلُهأُر لَِكنو
  كُمتنسو،         ِإلَي هفَعرفَلْي ى ذَِلكٌء ِسويفُِعلَ ِبِه ش نِدهِ  ،فَمفِْسي ِبيالَِّذي نفَو    هِمن هنِإذَنْ ُألِقص 

أَورأَيت ِإنْ كَانَ رجلٌ ِمـن الْمسـِلِمني   ،يا أَِمري الْمؤِمِنني :فَوثَب عمرو بن الْعاِص فَقَالَ    ،
ِإذَا ،مر ِبيِدِه   ِإي والَِّذي نفْس ع   :أَِئنك لَمقْتصه ِمنه ؟ قَالَ    ،فَأَدب بعض رِعيِتِه    ،علَى رِعيٍة   
   هِمن هنُألِقص،     هِمن هنولَ اِهللا     ،أين ُأل أِقصسر تأَير قَدفِْسِه     �ون ِمن ِقصوا    ، يـِربضأال الَ ت

   مِذلُّوهفَت ِلِمنيسالْم،    موهفِْتنفَت موهرمجالَ تـ    ،و والَ ،روهم  والَ تمنعوهم حقُوقَهم فَتكَفِّ
موهعيضفَت اضالِْغي مِزلُوهنت.هرغَيو دمأَح امالِْإم اهو٣٠٣ر 

فَلَا ِقصـاص   ،فَأَما الضرب الْمشروع  .إذَا ضرب الْواِلي رِعيته ضربا غَير جاِئزٍ      ،ومعنى هذَا 
 .٣٠٤أَو جاِئز،و مستحبأَ،إذْ هو واِجب،ِفيِه ِبالِْإجماِع
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 حسن) ١٠٥٥٧)(٥٨٩/ ١٣( واملسند اجلامع )٢٨٦)(١٦٣/ ١) (عامل الكتب( مسند أمحد - ٣٠٣

 )٩٢:ص(والطرق احلكمية ) ١٤٣/ ١٣( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية  - ٣٠٤
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فَلَه أَنْ  ،وهو أَنَّ الرجلَ إذَا لَعن رجلًا أَو دعا علَيهِ        :والِْقصاص ِفي الْأَعراِض مشروع أَيضا     

  لَ ِبِه كَذَِلكفْعإذَا شتمه  .ي كَذَِلكا   بشت:وِفيه ـلُ   .مة لَا كَِذبأَفْض فْـوالْعو.    قَـالَ اللَّـه
وجزاُء سيئٍَة سيئَةٌ ِمثْلُها فَمن عفَا وأَصلَح فَأَجره علَى اللَِّه ِإنه لَا يِحب الظَّـاِلِمني               {:تعالَى

-ِمن ِهملَيا عم ظُلِْمِه فَأُولَِئك دعب رصتِن انلَمِبيٍل و٤١ - ٤٠:الشورى[}  س. [ 
مـا لَـم يعتـِد      ،الْمستباِن ما قَالَا فَعلَى الْباِدئِ    «:قَالَ،�أَنَّ رسولَ اِهللا    ،عن أَِبي هريرةَ  و 

ظْلُوم٣٠٥»الْم.  
  ارِتصذَا اِلانى همسيارِ      . وبا ِمثْلُ الِْإخِفيه ةُ الَِّتي لَا كَِذبِتيمالشو        ـا ِفيـِه ِمـنِبم ـهنع  

 .أَو تسِميِتِه ِبالْكَلِْب أَو الِْحماِر ونحِو ذَِلك،الْقَباِئِح
ولَو كَفَّره أَو فَسقَه ِبغيِر حق لَم يِحلَّ لَه         ،لَم يِحلَّ لَه أَنْ يفْتِري علَيهِ     ، افْترى علَيهِ  فَأَما إنِ  

 هكَفِّرأَنْ ي    قِر حيِبغ قَهفَسي أَو ،    هقَِبيلَت أَو اهأَب نلَع لَوو،    ذَِلك وحنلَِدِه ولَ بأَه أَو،   ِحلَّ لَهي لَم
   ى على أولئكدعتم مل يظلموه  ،أَنْ يالَى  .فإعت قَالَ اللَّه:}      اِمنيوا قَووا كُوننآم ا الَِّذينها أَيي

 ى             ِللَِّه شقْـوِللت بأَقْر وِدلُوا هِدلُوا اععلَى أَلَّا تٍم عآنُ قَونش كُمنِرمجلَا يِط واَء ِبالِْقسده {
اعِدلُوا {:وقَالَ.فَأَمر اللَّه الْمسِلِمني أَلَّا يحِملَهم بغضهم ِللْكُفَّاِر علَى أَلَّا يعِدلُوا         .]٨:املائدة[

 ] .٨:املائدة[} قْرب ِللتقْوىهو أَ
  إال ما حرمه اهللاجواز املماثلة يف القصاص

         ا حلقه؛ ملا يلحقهمرحِض مِه ِفي الِْعرلَيانُ عودمن األذى  فَِإنْ كَانَ الْع ، منه  جاز االقتصاص 
لَم يجز  ،كَالْكَِذِب،للَِّه تعالَى كالدعاء عليه مبثل ما دعاه؛ وأَما إذَا كَانَ محرما ِلحق ا          ،مبثله
فَِإنه ،أَو خنٍق أَو نحِو ذَِلك    ،أَو تغِريقٍ ،إذَا قَتلَه ِبتحِريقٍ  : الْفُقَهاءِ وهكَذَا قَالَ كَِثري ِمن   ،ٍلِبحا

                                                 
 )٢٥٨٧ (- ٦٨)٢٠٠٠/ ٤(صحيح مسلم  - ٣٠٥
الثـاين قـدر    معناه أن إمث السباب الواقع من اثنني خمتص بالبادئ منهما كله إال أن يتجاوز               ) املستبان ما قاال  (ش   [ 

 ]االنتصار فيقول للبادئ أكثر مما قال له



 ١٥٧

وِمـنهم  .يِع الْخمِر واللِّواِط ِبِهما لَم يكُن الِْفعلُ محرما ِفي نفِْسِه كَتجِر،يفْعلُ ِبِه كَما فَعلَ   
 ..واألول أشبه بالكتاب والسنة والعدل.٣٠٦لَا قَود عليه إال بالسيف:من قَالَ
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دار -ومصنف ابن أيب شـيبة      ) ٣١٧٥)(١٠٥/ ٤( سنن الدارقطين    .»لَا قَود ِإلَّا ِبالسيفِ   «:�قَالَ رسولُ اللَِّه     - ٣٠٦

 حسن لغريه وصح مرسالً) ٢٨٢٩٥)(٢٤٠/ ١٤(القبلة 
 وزارة  -واملوسـوعة الفقهيـة الكويتيـة       ) ١٥٠/ ٤(ف الكويتية    وزارة األوقا  -املوسوعة الفقهية الكويتية    : وانظر

واملوسوعة الفقهيـة  ) ٣٩/ ٢٠( وزارة األوقاف الكويتية     -واملوسوعة الفقهية الكويتية    ) ٨٧/ ١٢(األوقاف الكويتية   
 )٢٧٢/ ٣٣( وزارة األوقاف الكويتية -واملوسوعة الفقهية الكويتية ) ٣١٢/ ٢٥( وزارة األوقاف الكويتية -الكويتية 
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فَِمنه حـد الْقَـذِْف     .عقُوبةُ ِبغيِر ذَِلك  ونحوها لَا ِقصاص ِفيها؛ فَِفيها الْ     ، الِْفريةُ وِإذَا كَانتِ 

والَِّذين يرمونَ الْمحصناِت ثُم لَـم      {:قَالَ اللَّه تعالَى  ،الثَّاِبِت ِفي الِْكتاِب والسنة واإلمجاعِ    
       لُوا لَهقْبلَا تةً ولْدج اِننيثَم موهِلداَء فَاجدهِة شعبوا ِبأَرأْتي    ـمه أُولَِئـكا وـدةً أَبادهش م

 - ٤:النـور [}  ِإلَّا الَِّذين تابوا ِمن بعِد ذَِلك وأَصلَحوا فَِإنَّ اللَّه غَفُور رِحيم           -الْفَاِسقُونَ  
٥. [ 

 فإذا رم الْقَذْفِ      ى احلر دِه حلَيةً  ، حمصنا بالزنا واللواط فَعلْدونَ جانثَم وهِإ،وـِر    ويِبغ اهمنْ ر
فَلَا يسـتوفَى إلَّـا ِبطَلَِبـِه ِباتفَـاِق         ،وهذَا الْحد يستِحقُّه الْمقْذُوف   .ذَِلك عوِقب تعِزيرا  

ِقصاِص كَالْ،ِلأَنَّ الْمغلَِّب ِفيِه حق الْآدِمي    ،فَِإنْ عفَا عنه سقَطَ ِعند جمهوِر الْعلَماءِ      .الْفُقَهاِء
 .كسائر احلدود،لعدم املماثلة،تغِليبا ِلحق اللَِّه،لَا يسقُطُ:وِقيلَ.والْأَمواِل

 شروط إقامة حد القذف
وإمنا جيبا الْقَذِْف حدنصحم قْذُوفإذَا كَانَ الْم ،ِفيفالْع رالْح ِلمسالْم وهو. 

وكَذَِلك الْكَاِفر والرِقيق لَِكن يعزر الْقَاِذف؛ إلَّـا        ،لَا يحد قَاِذفُه  فَأَما الْمشهور ِبالْفُجوِر فَ   
        هأَترام قِْذفأَنْ ي لَه وزجي هفَِإن جوالز    لَ ِمنبحت لَمو تنا إذَا زنالز .      ـهِمن ِبلَـتفَـِإنْ ح

وِإذَا قَذَفَها فَِإما أَنْ تِقر     .وينِفي ولَدها؛ ِلئَلَّا يلْحق ِبِه من لَيس ِمنه       ،وولَدت فَعلَيِه أَنْ يقِْذفَها   
ولَو كَانَ الْقَاِذف عبـدا فَعلَيـِه       .كما ذكره اهللا ِفي الِْكتاِب والسنةِ     ،وإما أن تالعنه  ،ِبالزنا

  رالْح دح فلْ  ،ِنصِفي ج كَذَِلكـالَى قَـالَ ِفـي             وعت ِر؛ ِلأَنَّ اللَّـهمِب الْخرشا ونِد الز
} فَِإنْ أَتين ِبفَاِحشٍة فَعلَيِهن ِنصـف مـا علَـى الْمحصـناِت ِمـن الْعـذَابِ               {:الِْإماِء

 ..فإنه ال يتنصف،أَو قَطْع اليد،وأَما إذَا كَانَ الْواِجب الْقَتلَ.]٢٥:النساء[
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ِمنو  اعضقُوِق الْأَبالَى ِبهِ        ، الْحعت اللَّه را أَمِن ِبميجوالز نيب كْمالْح اِجبـاٍك   ،فَالْوسإم ِمن

 أَنْ يؤدي إلَـى الْـآخِر        الزوجينِ فَيِجب علَى كُلٍّ ِمن   .٣٠٧ِبمعروٍف أَو تسِريٍح ِبِإحسانٍ   
قُوقَهاِلهِ          ،حا ِفي مقِل حجلَى الرأَِة عرٍر؛ فَِإنَّ ِللْمداِح صِشرانفٍْس وِبِطيِب ن،   اقـدالص وهو

 نها استحقَّتِ  لَو آلَى مِ   وهو الِْعشرةُ والْمتعةُ؛ ِبحيثُ   ،وحقا ِفي بدِنهِ  ،٣٠٨والنفَقَةُ ِبالْمعروفِ 
  ِلِمنيساِع الْممقَةَ ِبِإجـا             ،الْفُرـا فَلَههاعِجم ـهِكنما لَا يينِعن ا أَووببجكَانَ م لَو كَذَِلكو

 .٣٠٩الْفُرقَةُ؛ ووطْؤها واِجب علَيِه ِعند أَكْثَِر الْعلَماِء
كَما دلَّ علَيِه الِْكتاب    ،أَنه واِجب :والصواب. الطَِّبيِعي  بالباعث إنه ال جيب اكتفاءً   :وقَد ِقيلَ 

أَلَم أُخبر أَنك تصوم النهار وتقُوم      ،يا عبد اللَّهِ  «:�وقَد قَالَ رسولُ اللَِّه     .والسنةُ والْأُصولُ 
فَِإنَّ ِلجسِدك علَيك   ،وقُم ونم ،صم وأَفِْطر ،فَالَ تفْعلْ «:قَالَ،بلَى يا رسولَ اللَّهِ   :قُلْت» اللَّيلَ؟
  .٣١٠»وِإنَّ ِلزوِجك علَيك حقا،وِإنَّ ِلعيِنك علَيك حقا،حقا

علَى قَدِر  ،لْمعروِفيِجب وطْؤها ِبا  :وِقيلَ.يِجب علَيِه وطْؤها كُلَّ أَربعِة أَشهٍر مرةً      :ثُم ِقيلَ 
 .وهذَا أشبه،كَما تِجب النفَقَةُ ِبالْمعروِف كَذَِلك.قُوِتِه وحاجِتها

فَيِجـب  .ها عن واِجبٍ  أَو يشغلْ ،م يضر ِبها  ما لَ ، منها متى شاءَ    عليها أن يستمتع   وللرجِل
كَذَِلك هكِّنما أَنْ تهلَيع. 

                                                 
الطَّلَاق مرتاِن فَِإمساك ِبمعروٍف أَو تسِريح ِبِإحساٍن ولَا يِحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ِمما آتيتموهن شيئًا               {:قال تعاىل  - ٣٠٧

د اللَِّه فَلَا جناح علَيِهما ِفيما افْتدت ِبِه ِتلْك حدود اللَِّه فَلَـا             ِإلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يِقيما حدود اللَِّه فَِإنْ ِخفْتم أَلَّا يِقيما حدو           
 ]٢٢٩:البقرة[} تعتدوها ومن يتعد حدود اللَِّه فَأُولَِئك هم الظَّاِلمونَ

واستحلَلْتم فُروجهن ِبكَِلمِة ،فَِإنكُم أَخذْتموهن ِبأَمانِة اللَِّه،ِءاتقُوا اللَّه ِفي النسا   «: قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ،عن جاِبرٍ  - ٣٠٨
كُم ِرزقُهن  ولَهن علَي ،فَاضِربوهن ضربا غَير مبرحٍ   ،فَِإنْ فَعلْن ذَِلك  ،ِإنَّ لَكُم علَيِهن أَلَّا يوِطئْن فُرشكُم أَحدا تكْرهونه       ،اللَِّه

 صحيح   ) ٦٩٣)(٤٢٠/ ١(ذيب اآلثار مسند عمر » وِكسوتهن ِبالْمعروِف
التفِْريق ِللْغيبِة واملوسوعة الفقهية الكويتية )٦٢/ ٢٩( وزارة األوقاف الكويتية  -املوسوعة الفقهية الكويتية    :انظر - ٣٠٩
  ف الزوجِةِإعفَا)١٢٧/ ٣٠( وزارة األوقاف الكويتية -

 )١١٥٩ (- ١٨٢)٨١٣/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٥١٩٩)(٣١/ ٧(صحيح البخاري  - ٣١٠



 ١٦٠

واختلَف الْفُقَهاُء هلْ علَيها ِخدمةُ الْمنـِزِل    ،أَو ِبِإذِْن الشاِرعِ  ،ا تخرج ِمن منِزِلِه إلَّا ِبِإذِْنهِ     ولَ
جيـب  :وِقيـلَ .لَا يِجب :وِقيلَ.يِجب علَيها :كَالْفَرِش والْكَنِس والطَّبِخ ونحِو ذَِلك؟ فَِقيلَ     

 ..اخلفيف منه
 :قال العالمة ابن القيم رمحه اهللا يف الزاد:قلت

" ] ِبيكِْم النلٌ ِفي حا�فَصِجهوأَِة ِلزرِة الْممِفي ِخد [ 
 بين عِلي بِن أَِبي طَاِلٍب رِضي اللَّـه         �حكَم النِبي   «( :"الْواِضحِة  " قَالَ ابن حبيب ِفي     

    ِتِه فاطمة رجوز نيبو هنةَ      عمِه الِْخدا ِإلَيكَيتاش ا ِحنيهنع اللَّه لَـى فاطمـة     ،ِضيع كَمفَح
ثُم قَالَ ابن حبيـب     ) » ِبالِْخدمِة الْباِطنِة ِخدمِة الْبيِت وحكَم علَى علي ِبالِْخدمِة الظَّاِهرةِ        

 .ش وكَنس الْبيِت واسِتقَاُء الْماِء وعملُ الْبيِت كُلِِّهالْعِجني والطَّبخ والْفَر:والِْخدمةُ الْباِطنةُ
أَنَّ فَاِطمـةَ علَيهـا     ،حدثَنا عِلي :قَالَ،سِمعت ابن أَِبي لَيلَى   ،عِن احلَكَمِ الصِحيحيِن  " وِفي  

الَما     ،السحأَثَِر الر لْقَى ِمنا تم كَتش، ِبيى النفَأَت  � يبس ،  هِجدت فَلَم طَلَقَتفَان،  تـدجفَو
 ِإلَينا وقَد   �فَجاَء النِبي   ، أَخبرته عاِئشةُ ِبمِجيِء فَاِطمةَ    �فَلَما جاَء النِبي    ،عاِئشةَ فَأَخبرتها 
فَقَعد بيننا حتى وجدت برد قَدميِه      .»ماعلَى مكَاِنكُ «:فَقَالَ،فَذَهبت ِلأَقُوم ،أَخذْنا مضاِجعنا 

ِإذَا أَخذْتما مضاِجعكُما تكَبرا أَربعا     ،أَالَ أُعلِّمكُما خيرا ِمما سأَلْتماِني    «:وقَالَ،علَى صدِري 
ثَالَِثنيو،ثَالَِثنيا ثَالَثًا وحبستو،ا ثَالَثًا ودمحتاِدٍموخ ا ِمنلَكُم ريخ وفَه ثَالَِثني« 

 ِليقَالَ ع :       ِبيالن ِمن هتِمعذُ سنم هكْترا تم�، ؟ قَـالَ     :ِقيلَ لَهلَةَ ِصـفِّنيلَا لَيلَـةَ    :ولَـا لَيو
طَاٍء.ِصفِّنيِديِث عِفي حاِهٍد،وجم نلَى،عِن أَِبي لَيِن ابلَ:قَالَ،ع قُلْته:لَةَ ِصفِّنيلَا لَي٣١١"و. 

  حصكَةَ   ولَيِن أَِبي مِن اباءَ ،عمأَنَّ أَس،تِ    :قَالَتيةَ الْبمِخد ريبالز مدأَخ تكُن،    كَـانَ لَـهو
سفَر، هوسأَس تكُنسِ          ،وـِة الْفَراسِسي ِمن لَيع دٌء أَشيِة شمالِْخد ِمن كُني فَلَم،  ـتكُن

    هوسأَسِه ولَيع أَقُومو لَه شتا   :قَالَ،أَحاِدمخ تابا أَصهِإن ثُم،»   ِبياَء النـا    �جطَاهفَأَع يبس 
 يا أُم عبِد اهللاِ   :فَجاَءِني رجلٌ فَقَالَ  ،فَأَلْقَت عني مئُونته  ،كَفَتِني ِسياسةَ الْفَرسِ  :قَالَت،»خاِدما

  لٌ فَِقريجي راِركِ     ،ِإنِفي ِظلِّ د أَنْ أَِبيع تدأَر،قَالَت:          ـى ذَاكأَب لَـك ـتصخـي ِإنْ رِإن
                                                 

 ٨٠)٢٠٩١/ ٤(وصحيح مسلم    )٥٣٦٢)(٦٥/ ٧(وصحيح البخاري    ) ٣٧٠٥)(١٩/ ٥(صحيح البخاري    - ٣١١
-) ٢٧٢٧( 
 ]ع بني العراق والشامأي ليلة الوقعة اليت وقعت فيها بني معاوية وعلي رضي اهللا عنهما وهو موض) ليلة صفني(ش [ 



 ١٦١

ريبالز،  ِإلَي الَ فَاطْلُبعفَت، اِهدش ريبالزاَء فَقَالَ ،وأَنْ         :فَج تدأَر لٌ فَِقريجي رِد اِهللا ِإنبع ا أُمي
اِركِ   أَِبيعِفي ِظلِّ د ،فَقَالَت:       ريبا الزاِري؟ فَقَالَ لَهِة ِإلَّا دِدينِبالْم ا لَكِعـي     :منما لَِك أَنْ تم

       بِإلَى أَنْ كَس ِبيع؟ فَكَانَ يِبيعا يلًا فَِقريجةَ ،راِريالْج هتا ِفـي      ،فَِبعهنثَمو ريبالز لَيلَ عخفَد
  .٣١٢"ِإني قَد تصدقْت ِبها:قَالَت،هِبيها ِلي:فَقَالَحجِري،

  حصا       ومهنع اللَّه ِضيكٍْر رِت أَِبي باَء ِبنمأَس نع،قَالَت: ريبِني الزجوزِض    ،تِفي اَألر ا لَهمو
فَكُنت أَعِلـف فَرسـه وأَسـتِقي       ،ِسِهوالَ شيٍء غَير ناِضٍح وغَير فَر     ،ِمن ماٍل والَ مملُوكٍ   

وكَـانَ يخِبـز جـارات ِلـي ِمـن          ،ولَم أَكُن أُحِسن أَخِبز   ،وأَخِرز غَربه وأَعِجن  ،املَاَء
 �رسولُ اللَِّه   وكُنت أَنقُلُ النوى ِمن أَرِض الزبيِر الَِّتي أَقْطَعه         ،وكُن ِنسوةَ ِصدقٍ  ،اَألنصاِر

فَلَِقيت رسـولَ   ،فَِجئْت يوما والنوى علَى رأِْسي    ،وِهي ِمني علَى ثُلُثَي فَرسخٍ    ،علَى رأِْسي 
فَاسـتحييت أَنْ   ،ِليحِملَِني خلْفَه » ِإخ ِإخ «:فَدعاِني ثُم قَالَ  ، ومعه نفَر ِمن اَألنصارِ    �اللَِّه  
 أَني قَـِد    �فَعرف رسولُ اللَِّه    ،وذَكَرت الزبير وغَيرته وكَانَ أَغْير الناسِ     ،ري مع الرجالِ  أَِس

ومعه نفَر  ،وعلَى رأِْسي النوى  ،�لَِقيِني رسولُ اللَِّه    :فَِجئْت الزبير فَقُلْت  ،استحييت فَمضى 
واللَِّه لَحملُِك النـوى    :فَقَالَ،فَاستحييت ِمنه وعرفْت غَيرتك   ،فَأَناخ ِلأَركَب ،ِهِمن أَصحابِ 

     هعكُوِبِك مر ِمن لَيع دكَانَ أَش،كِْفيِني         :قَالَتاِدٍم تِبخ ذَِلك دعكٍْر بو بأَب لَ ِإلَيسى أَرتح
 ٣١٣"نما أَعتقَِني فَكَأَ،ِسياسةَ الفَرِس

   اُء ِفي ذَِلكالْفُقَه لَفتـاِلِح       ،فَاخصِفـي م ا لَههتملَِف ِخدالْخلَِف والس طَاِئفَةٌ ِمن بجفَأَو
ِه ومنعت طَاِئفَةٌ وجوب ِخدمتِ   ،علَيها أَنْ تخِدم زوجها ِفي كُلِّ شيءٍ      :وقَالَ أَبو ثَورٍ  ،الْبيِت

وِممن ذَهب ِإلَـى ذَِلـك مالـك والشـاِفِعي وأبـو حنيفـة وأَهـلُ        ،علَيها ِفي شيءٍ  
ِلأَنَّ عقْد النكَـاِح ِإنمـا اقْتضـى اِلاسـِتمتاع لَـا اِلاسـِتخدام وبـذْلَ                :قَالُوا،الظَّاِهِر
نما تدلُّ علَى التطَوِع ومكَـاِرِم الْأَخلَـاِق فَـأَين          والْأَحاِديثُ الْمذْكُورةُ إِ  :قَالُوا،الْمناِفِع

 .الْوجوب ِمنها؟ 
                                                 

 )٢١٨٢ (- ٣٥)١٧١٧/ ٤( صحيح مسلم - ٣١٢
  ) ٥٢٢٤)(٣٥/ ٧( صحيح البخاري ٣١٣
الـدلو  ) غربة(.من اخلرز وهو خياطة اخللود وحنوها     ) أخرز(.بعري يستقى عليه  ) ناضح(.من عبد أو أمة   ) مملوك(ش  [ 

 ]ترويضها وتدريبها) سياسة الفرس(.الكبري
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                 هانحـبس اللَّـه مهـاطَبخ ـنم دِعن وفرعالْم وذَا هةَ ِبأَنَّ همالِْخد بجأَو نم جتاحو
 الزوِج وكَنسه وطَحنه وعجنه وغَِسيلُه وفَرشه وِقيامـه         وأَما ترِفيه الْمرأَِة وِخدمةُ   ،ِبكَلَاِمِه

} ولَهن ِمثْلُ الَِّذي علَـيِهن ِبـالْمعروفِ      {واللَّه تعالَى يقُولُ    ،ِبِخدمِة الْبيِت فَِمن الْمنكَرِ   
] ٣٤:النسـاء [} امونَ علَى النسـاءِ   الرجالُ قَو {:وقَالَ،] ٢٢٨:الْبقَرِة] [٢٢٨:البقرة[
 .فَِهي الْقَوامةُ علَيِه،بلْ يكُونُ هو الْخاِدم لَها،وِإذَا لَم تخِدمه الْمرأَةُ] ٣٤:النساِء[

ـ      ،فَِإنَّ الْمهر ِفي مقَابلَِة الْبضعِ    :وأَيضا فَِإنما ،ن صـاِحِبهِ  وكُلٌّ ِمن الزوجيِن يقِْضي وطَره ِم
وما ،أَوجب اللَّه سبحانه نفَقَتها وكُسوتها ومسكَنها ِفي مقَابلَِة اسِتمتاِعِه ِبها وِخـدمِتها           

 .جرت ِبِه عادةُ الْأَزواِج
       لَى الْعِزلُ عنا تمطْلَقَةَ ِإنالْم قُودا فَِإنَّ الْعضأَيِفواِلِح     ،رصا ِبمهامِقيأَِة ورةُ الْممِخد فرالْعو

ِإنَّ ِخدمةَ فاطمة وأمساء كَانت تبرعا وِإحسانا يـرده أَنَّ فاطمـة            :وقَولُهم،الْبيِت الداِخلَةِ 
وِإنما ِهي علَيك وهـو     ،مةَ علَيها لَا ِخد :فَلَم يقُلْ لعلي  ،كَانت تشتِكي ما تلْقَى ِمن الِْخدمةِ     

لَه :والزبري معه لَم يقُلْ   ، والْعلَف علَى رأِْسها   ولَما رأَى أمساءَ  ، لَا يحاِبي ِفي الْحكِْم أَحدا     �
قَر سـاِئر أَصـحاِبِه علَـى    وأَ،بلْ أَقَره علَى اسِتخداِمها ،وأَنَّ هذَا ظُلْم لَها   ،لَا ِخدمةَ علَيها  

 .اسِتخداِم أَزواِجِهم مع ِعلِْمِه ِبأَنَّ ِمنهن الْكَاِرهةَ والراِضيةَ هذَا أَمر لَا ريب ِفيِه
كَانـت  ، الْعالَِمني ولَا يِصح التفِْريق بين شِريفٍَة ودِنيئٍَة وفَِقريٍة وغَِنيٍة فَهِذِه أَشرف ِنسـاءِ           

    هاَءتجا وهجوز ِدمخةَ   �تمِه الِْخدكُو ِإلَيشا ، تِكهشي فَلَم،    ِبيى النمس قَدِديِث   �وِفي الْح 
شِهد حجةَ  أَنه  ،حدثَِني أَِبي :قَالَ،فعن سلَيمانَ بِن عمِرو بِن الْأَحوصِ      الصِحيِح الْمرأَةَ عاِنيةً  

    ِبيالن عاِع مدهِ    �الْولَيى عأَثْنو اللَّه ِمدفَح ،  ذَكَّرو اسظَ النعوقَالَ ،و ؟  «:ثُممرٍم أَحوي أَي «
َءكُم فَـِإنَّ ِدمـا  «:قَالَ،يوم الْحج الْأَكْبِر يا رسولَ  اللَّـهِ :فَقَالَ الناس: قَالَ-ثَلَاثَ مراٍت  

ِفي بلَـِدكُم   ،ِفي شهِركُم هـذَا   ،وأَموالَكُم وأَعراضكُم حرام علَيكُم كَحرمِة يوِمكُم هذَا      
أَلَا ،ولَا مولُود علَى واِلـِدهِ    ،ولَا يجِني واِلد علَى ولَِدهِ    ،أَلَا لَا يجِني جاٍن ِإلَّا علَى نفِْسهِ      ،هذَا
أَلَا ِإنَّ  ،فَلَيس يِحلُّ ِلمسِلٍم ِمن أَِخيِه شيٌء ِإلَّا ما حلَّ لَه ِمن نفِْسهِ           ،لْمسِلم أَخو الْمسِلمِ  ِإنَّ ا 

     كُلَّه وعضوِة ماِهِليا ِفي الْجونَ      ،كُلَّ ِربظْلَملَا تونَ وظِْلملَا ت اِلكُموأَم ُءوسر ا  ،لَكُمِرب رغَي
الْع   كُلُّه وعضوم هاِس فَِإنب،       وعضوِة ماِهِليٍم كَانَ ِفي الْجِإنَّ كُلَّ دأَلَا و،    ِمن هعٍم أَضلُ دأَوو



 ١٦٣

أَلَا ،كَانَ مسترضعا ِفي بِني لَيٍث فَقَتلَته هذَيلٌ      ،ِدماِء الْجاِهِليِة دم الْحاِرِث بِن عبِد الْمطَِّلبِ      
لَيس تمِلكُونَ شيئًا غَير ذَِلك ِإلَّا أَنْ يـأِْتني         ،فَِإنهن عواٍن ِعندكُم  ،استوصوا ِبالنساِء خيرا  فَ

فَـِإنْ  ،واضِربوهن ضربا غَيـر مبرحٍ    ،فَِإنْ فَعلْن فَاهجروهن ِفي الْمضاِجعِ    ،ِبفَاِحشٍة مبينةٍ 
ِبيلًا    أَطَعس ِهنلَيوا عغبفَلَا ت كُما    ،نقح اِئكُمِنس ِمن ا   ،ِإنَّ لَكُمقح كُملَـيع اِئكُمِلِنسـا  ،وفَأَم

ولَا يـأْذَنَّ ِفـي بيـوِتكُم ِلمـن         ،حقُّكُم علَى ِنساِئكُم فَلَا يوِطئْن فُرشكُم من تكْرهونَ       
  .٣١٤»قُّهن علَيكُم أَنْ تحِسنوا ِإلَيِهن ِفي ِكسوِتِهن وطَعاِمِهنأَلَا وح،تكْرهونَ

استوصـوا  " : قَالَ �حدثَِني أَِبي أَنَّ رسولَ اِهللا      :وعن سلَيمانَ بِن عمِرو بِن الْأَحوِص قَالَ      
ِإلَّا أَنْ يـأِْتني    {يس تمِلكُونَ ِمنهن شيئًا غَير ذَِلك       لَ،فَِإنما هن عوانٌ ِعندكُم   ،ِبالنساِء خيرا 

واضِربوهن ضربا غَير   ،فَِإنْ فَعلْن فَاهجروهن ِفي الْمضاِجعِ    ] ١٩:النساء[} ِبفَاِحشٍة مبينةٍ 
وِلِنساِئكُم علَيكُم  ،ِإلَّا ِإنَّ لَكُم ِمن ِنساِئكُم حقا     فَِإنْ أَطَعنكُم فَلَا تبغوا علَيِهن سِبيلًا       ،مبرٍح
قح،   اِئكُملَى ِنسع قُّكُما حونَ    ،فَأَمهكْرت نم كُمشفُر وِطئْنفَلَا ي،     نِلم وِتكُميأْذَنَّ ِفي بلَا يو

 ٣١٥"وطَعاِمِهن ،لَيِهن ِفي ِكسوِتِهنأَلَا وحقُّهن علَيكُم أَنْ تحِسنوا ِإ،تكْرهونَ
ومرتبةُ الْأَِسِري ِخدمةُ من هو تحت يِدِه ولَا ريب أَنَّ النكَاِح نـوع ِمـن               ،الْأَِسري:والْعاِني
،قرِ   فالريبِن الزةَ بورع نكْ     :قَالَ،عأَِبي ب تاُء ِبنما أَسلَن ٍرقَالَت:»   ِنيِني ببو ِنيا بـذَا   ،يِإنَّ ه

ِرق كَاحالن،هتكَِرمي ِرقي نم دِعن كُمدأَح ظُرن٣١٦»فَلْي 
 ٣١٧.ولَا يخفَى علَى الْمنِصِف الراِجح ِمن الْمذْهبيِن والْأَقْوى ِمن الدِليلَيِن 

                                                 
  ذكره خمتصراً-صحيح ) ٥٦٢)(٥٦/ ٢( مسند ابن أيب شيبة - ٣١٤
  زيادة مين-صحيح  ) ٩١٢٤)(٢٦٤/ ٨(السنن الكربى للنسائي  - ٣١٥
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  عزاه لبعض السلف-صحيح لغريه ) ٣٠٨٤)(١١١/ ٤(واملخلصيات 
البحر الرائق شرح كرت الدقائق ومنحة اخلالق وتكملة الطـوري          :ر على سبيل املثال   وذكر يف كثري من كتب الفقه انظ      

واملبسـوط  ) ٨٤/ ٣) (رد احملتـار  (والدر املختار وحاشية ابن عابـدين       ) ٣٢/ ٥(والبناية شرح اهلداية    ) ٢٥٤/ ٣(
) ٤٢٨/ ٧( القدير   وفتح) ٤٣٨/ ٩(ورد احملتار   ) ٢٤٧/ ٢(وبدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع      ) ٢٣/ ٥(للسرخسي  

/ ٥(وشرح الزركشي على خمتصر اخلرقي      ) ٣١٥/ ٦(واملبدع يف شرح املقنع     ) ٤٦٠/ ٦(والفروع وتصحيح الفروع    
 )٣٤٧/ ٥(ومطالب أويل النهى يف شرح غاية املنتهى ) ٢٥٠/ ٥(وكشاف القناع عن منت اإلقناع ) ٣٩٨

 )١٦٩/ ٥(زاد املعاد يف هدي خري العباد  - ٣١٧
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ِمثْلُ قَسـِم  ، فَيِجب الْحكْم بين الناِس ِفيها ِبالْعدِل كَما أَمر اللَّـه ورسـولُه     وأما األموالُ 

 .علَى ما جاَء ِبِه الِْكتاب والسنةُ،الْمواِريِث بين الْورثَِة
      ذَِلك اِئلَ ِمنسونَ ِفي مِلمسالْم عازنت قَدكَ.وو     لَـاِت ِمـنامعِفي الْم ـاِت   ذَِلكعايبالْم 

 لْوصـايا،ونحِو ذَِلـك ِمـن   والِْإجاراِت والْوكَالَاِت والْمشاركَاِت والِْهباِت والْوقُوِف وا  
لَا تصلُح الـدنيا    ،الْعقُوِد والْقُبوِض؛ فَِإنَّ الْعدلَ ِفيها هو قُوام الْعالَِمني       الْمعاملَاِت الْمتعلِّقَِة بِ  

 .والْآِخرةُ إلَّا ِبِه
فَِمن     ظَاِهر وا ها مِل ِفيهدقِْلـهِ    ، الْعٍد ِبعكُلُّ أَح ِرفُهعلَـى       ،يِن عـِليِم الـثَّمسوِب تجكَو

وتحِرِمي تطِْفيــِف الِْمكْيــاِل ،ِليِم الْمِبيــِع علَــى الْبــاِئِع ِللْمشــتِريوتســ،الْمشتِري
وأَنَّ جزاَء الْقَـرِض    ،وتحِرِمي الْكَِذِب والِْخيانِة والِْغش   ،ووجوِب الصدِق والْبيانِ  ،والِْميزاِن

دمالْحفَاُء والْو. 
   ِفيخ وا هم هِمنو،ا    جنتِريعش أَو اِئعرِبِه الش لَامِ  -اَءتلَ الِْإسى    - أَهها نةَ مامفَِإنَّ ع    ـهنع 

  ة ِمنوالسن ابقِ    الِْكتحإلَى ت ودعلَاِت يامعنِ   الْمِي عهالنِل،ودلِّـهِ : الظُّلِْميِق الْعجِمثِْل ،ِدقِِّه و
وأَنواِع الربا والْميِسِر الَِّتي نهى عنها النِبي       ، الربا والْميِسرِ  ِجنِسِه ِمن ِل ِبالْباِطِل،و أَكِْل الْما 

والسـمِك ِفـي    ،وبيِع الطَّيـِر ِفـي الْهواءِ     ،٣١٩وبيِع حبِل الْحبلَةُ  ،٣١٨ِمثِْل بيِع الْغررِ  :�

                                                 
 - ٤)١١٥٣/ ٣(صحيح مسـلم    »وعن بيِع الْغررِ  ، عن بيِع الْحصاةِ   �نهى رسولُ اِهللا    «:قَالَ،ِبي هريرةَ فعن أَ  - ٣١٨

)١٥١٣ ( 
فيه ثالث تأويالت أحدها أن يقول بعتك من هذه األثواب ما وقعت عليه احلصاة اليت أرميها أو                 ) بيع احلصاة (ش   [ 

نتهت اليه هذه احلصاة والثاين أن يقول بعتك على أنك باخليار إىل أن أرمي ـذه                بعتك هذه األرض من هنا إىل ما ا       
بيـع  (احلصاة والثالث أن جيعال نفس الرمي باحلصاة بيعا فيقول إذا رميت هذا الثوب باحلصاة فهو مبيع منك بكـذا                  

 منحصرة كبيع اآلبـق     النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع ويدخل فيه مسائل كثرية غري              ) الغرر
واملعدوم واهول وما ال يقدر على تسليمه وما مل يتم ملك البائع عليه وبيع السمك يف املاء الكثري واللنب يف الضرع                     
وبيع احلمل يف البطن ونظائر ذلك وكل ذلك بيعه باطل ألنه غرر من غري حاجة ومعىن الغرر اخلطر والغرور واخلداع                    



 ١٦٦

ــاِء ــ،٣٢٠الْم ســِر م ــٍل غَي ــى أَج ــِع إلَ يالْبىواِة،٣٢١مــر صــِع الْم يبــِع ،٣٢٢و يبو
وبيِع الثَّمِر قَبلَ   ،٣٢٦ والنجشِ ٣٢٥والْمزابنِة والْمحاقَلَةِ ،٣٢٤والْمنابذَِة،والْملَامسِة،٣٢٣الْمدلِِّس

                                                                                                                          

 وبيع املنابذة وبيع حبل احلبلة وبيع احلصاة وعسيب الفحل وأشباهها من البيوع اليت جاء فيهـا  واعلم أن بيع املالمسة   
 ]نصوص خاصة هي داخلة يف النهي عن الغرر ولكن أفردت بالذكر وى عنها لكوا من بياعات اجلاهلية املشهورة

وكَانَ بيعا يتبايعه أَهـلُ     ،»نهى عن بيِع حبِل احلَبلَةِ    «،� رسولَ اللَِّه    أَنَّ: فعن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما        - ٣١٩
 ) ٢١٤٣)(٧٠/ ٣(صحيح البخـاري    "ثُم تنتج الَِّتي ِفي بطِْنها    ،كَانَ الرجلُ يبتاع اجلَزور ِإلَى أَنْ تنتج الناقَةُ       ،اجلَاِهِليِة

 )١٥١٤ (- ٥)١١٥٣/ ٣(وصحيح مسلم 
أي أن يبيع شيئا وجيعل أجل دفع الثمن أن تلد الناقة ويكرب ولدها ويلد أو املراد بيع ما يلده محـل        ) حبل احلبلة (ش  [ 

الناقة وهو إما بيع معدوم وجمهول وإما بيع إىل أجل جمهول وكل منهما ممنوع شرعا ملا فيه من الغرر وما يؤدي إليـه                       
 ]من املنازعة

علَى كَسـِرِه   :طَويت الثَّوب علَى غَرِه أَي    :مأْخوذٌ ِمن قَوِلِهم  ،فَهو ما خِفي علَيك ِعلْمه    ،أَما الْغرر ":بغويقال ال  - ٣٢٠
َألنه يحِمـلُ  ،ي الشيطَانُ غَرورا ِلهذَا  وسم.َألنَّ ظَاِهره بيع يسر وباِطنه مجهولٌ يغر      ،سمي غَررا ِمن الْغرورِ   :وِقيلَ.اَألولُ

وُءهسا يم اَءهروو هفْسن هِحبا تلَى مانَ عساِإلن. 
               رغَـر وِه فَهلَيوٍر عقْدم رغَي هنا عوزجعم وال أَوهجِه ِفيِه ملَيع قُودعٍع كَانَ الْميفَكُلُّ ب.   ِفـي      ِمثْـلَ أَنْ ي ـرالطَّي ِبيـع

فَهو فَاِسـد ِللْجهـِل   ،أَو نحو ذَِلـك  ،أَِو الْحملَ ِفي الْبطْنِ   ،أَِو الْجملَ الشاِرد  ،أَِو الْعبد اآلِبق  ،والسمك ِفي الْماءِ  ،الْهواِء
َألنَّ الْمقْصود ما ِفيـِه ِمـن       ،وتراب الصاغَِة لَا يجوز   ،راِب الْمعدنِ وِمن جملَِة الْغرِر بيع ت    .والْعجِز عن تسِليِمهِ  ،ِبالْمِبيِع

شرح السنة للبغوي   .وِإسحاق،وأَحمد،والشاِفِعي،والثَّوِري،وماِلك،والشعِبي،عطَاٌء:وِممن ذَهب ِإلَيهِ  ،وهو مجهولٌ ،النقِْد
)١٣٢/ ٨( 

أَنْ يكُونَ مقْدور التسِليِم واملوسوعة الفقهيـة       ) ١٥/ ٩( وزارة األوقاف الكويتية     -املوسوعة الفقهية الكويتية    :ظر وان
 وزارة األوقـاف الكويتيـة      -الْبيع ِبغرٍر واملوسوعة الفقهية الكويتية      ) ١٠٣/ ٩( وزارة األوقاف الكويتية     -الكويتية  

)١٤٨/ ٢٩( 

 رر للجهالة والغ- ٣٢١
فَمِن ابتاعها بعد فَِإنه ِبخيـِر      ،الَ تصروا اِإلِبلَ والغنم   " :�عِن النِبي   ،قَالَ أَبو هريرةَ رِضي اللَّه عنه     ،فعِن اَألعرجِ  - ٣٢٢

  ) ٢١٤٨)(٧٠/ ٣(صحيح البخاري "  تمٍر وِإنْ شاَء ردها وصاع،ِإنْ شاَء أَمسك:النظَريِن بعد أَنْ يحتِلبها
 ].ثالثة أيام) ثالثا(.ورضي بالبيع) أمسك(.خيتار أنفع الرأيني له) خبري النظرين(ش [ 

فـإن كـان مـن      ،يجمـع وحيبس  :أي،هي الناقة أو البقرة أو الشاة يصرى اللنب يف ضرعها         :املصراة:قال أبو عبيدة  
 وفتح الصاد،فيكون بضم التاء،وإن كان من الثاين،وضم الصاد،فتح التاءب» ال تصروا«:فيكون،األول

  التدليس الغش واخلداع - ٣٢٣

 عن ِلبستيِن وعـن     �نهى رسولُ اللَِّه    «:قَالَ،أَنَّ أَبا سِعيٍد اخلُدِري   ،أَخبرِني عاِمر بن سعدٍ   :قَالَ،فعِن ابِن ِشهابٍ   - ٣٢٤
لَمس الرجِل ثَوب اآلخِر ِبيِدِه ِباللَّيِل أَو ِبالنهاِر والَ يقَلِّبـه ِإلَّـا   :واملُالَمسةُ» هى عِن املُالَمسِة واملُنابذَِة ِفي البيعِ  ن،بيعتيِن
ذَةُ.ِبذَِلكاباملُنِبهِ     :وِل ِبثَوجلُ ِإلَى الرجِبذَ الرنأَنْ ي، ِبذَ اآلخنيو  ـهبثَو الَ            ،رظَـٍر وـِر نغَي ـنـا عمهعيب كُونَ ذَِلـكيو



 ١٦٧

ِع بقْعـٍة   رِة ِبـزر  كَالْمخاب،وما نهي عنه ِمن أَنواِع الْمشاركَاِت الْفَاِسدةِ      ،٣٢٧بدو صلَاِحهِ 
ا ِمنِنهيِضِبع٣٢٨ الْأَر. 

فَقَد يرى هذَا الْعقْد والْقَـبض      . ومن ذلك ما قد تنازع ِفيِه الْمسِلمونَ ِلخفَاِئِه واشِتباِههِ        
يا أَيها  { :ه تعالَى وقَد قَالَ اللَّ  ،وِإنْ كَانَ غَيره يرى ِفيِه جورا يوِجب فَساده       ،صِحيحا عدلًا 

               وهدٍء فَـريِفي ش متعازنفَِإنْ ت كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيعو وا اللَّهوا أَِطيعنآم الَِّذين
             ـريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرأِْويلًـا     ِإلَى اللَِّه وت ـنسأَحو {

                                                                                                                          

واللِّبسـةُ  .فَيبدو أَحد ِشقَّيِه لَيس علَيِه ثَوب،أَنْ يجعلَ ثَوبه علَى أَحِد عاِتقَيهِ   :والصماُء،اشِتمالُ الصماءِ :واللِّبستيِن،تراٍض
وصحيح مسلم   ) ٥٨٢٠)(١٤٧/ ٧(صحيح البخاري   "لَيس علَى فَرِجِه ِمنه شيءٌ    ،باؤه ِبثَوِبِه وهو جاِلس   احِت:اُألخرى

)١٥١١ (- ٢)١١٥٢/ ٣( 

٣٢٥ -       هنع اللَّه ِضير ِريِعيٍد اخلُدأَِبي س نولَ اللَِّه «:فعسِة،�أَنَّ رنابِن املُزى عهاقَلَِة ،ناملُح٣( صحيح البخـاري  »و /
 )١٥٤٦ (- ١٠٥)١١٧٩/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١٨٦)(٧٥
 "واسِتكْراُء الْأَرِض ِبالْقَمِح ،أَنْ يباع الزرع ِبالْقَمِح:والْمحاقَلَةُ،أَنْ يباع ثَمر النخِل ِبالتمِر:والْمزابنةُ " 

 "  واملراد بيع احلنطة يف سنبلها حبنطة صافية
 امِل الِْعلْمِ      :قَالَ اِإلمِة أَهامع دذَا ِعنلَى هلُ عماِطلَةٌ   ،الْعاقَلَةَ بحالْمةَ ونابزةُ.أَنَّ الْمنابزِسـِه      :فَالْمِر ِبِجنجلَى الشِر عالثَّم عيب

 )٨٢/ ٨(شرح السنة للبغوي .اِد الْحب ِبِجنِسِه نِقيابيع الزرِع بعد اشِتد:والْمحاقَلَةُ،موضوعا علَى اَألرِض
٣٢٦ -   رمِن عِن ابولَ اللَِّه    :فعسشِ   «�أَنَّ رجِن النى عه٣(وصحيح مسلم    ) ٦٩٦٣)(٢٤/ ٩(صحيح البخاري   » ن /

١٥١٦ (- ١٣)١١٥٦( 
أو ميدح املبيع مبا ليس فيـه       ،يوقع غريه فيها  بل ل ،وهو أن يزيد اإلنسان يف مثن السلعة وهو ال يريد شراءها          :بيع النجش 

ويقع ذلك أحياناً بغري علـم البـائع فيـأمث النـاجش            ،ويقع ذلك غالباً مبواطأة مع البائع فيشتركان يف اإلمث        .لريوجه
) ٤٢١/ ٣(موسوعة الفقه اإلسـالمي  .وأكل املال بالباطل،وبيع النجش باطل وحرام؛ ملا فيه من خديعة املسلم       .وحده
 وزارة  -النجش واملوسوعة الفقهية الكويتية     ) ٢٢٠/ ٩( وزارة األوقاف الكويتية     - املوسوعة الفقهية الكويتية     وانظر

 )١١٨/ ٤٠(األوقاف الكويتية 

نهى الباِئع  ،يبدو صالَحها نهى عن بيِع الثِّماِر حتى      ،�أَنَّ رسولَ اللَِّه    «:فعن عبِد اللَِّه بِن عمر رِضي اللَّه عنهما        - ٣٢٧
اعتاملُباملوسوعة الفقهية :وانظر،) ١٥٣٤ (- ٤٩)١١٦٥/ ٣(وصحيح مسلم  ) ٢١٩٤)(٧٧/ ٣(صحيح البخاري   »و

 حكْم بيِع الثَّمِر قَبل بدو صالَِحِه)١٨٩/ ٩( وزارة األوقاف الكويتية -الكويتية 
وعن بيِع ،وعِن املُزابنِة،واملُحاقَلَِة، عِن املُخابرِة�نهى النِبي « بن عبِد اللَِّه رِضي اللَّه عنهما سِمع جاِبر،فعن عطَاٍء - ٣٢٨

  )٢٣٨١)(١١٥/ ٣(ي صحيح البخار»ِإلَّا العرايا،وأَنْ الَ تباع ِإلَّا ِبالديناِر والدرهِم،الثَّمِر حتى يبدو صالَحها
ثُم يأْخذُ  ،يدفَعها الرجلُ ِإلَى الرجِل فَينِفق ِفيها     ،فَالْأَرض الْبيضاءُ :أَما الْمخابرةُ " :قَالَ،فَسر لَنا جاِبر  :قَالَ عطَاءٌ ،زاد مسلم 
يِبيع الزرع الْقَـاِئم  ،والْمحاقَلَةُ ِفي الزرِع علَى نحِو ذَِلك،لنخِل ِبالتمِر كَيلًابيع الرطَِب ِفي ا:وزعم أَنَّ الْمزابنةَ ،ِمن الثَّمرِ 

 )١٥٣٦ (- ٨٢)١١٧٤/ ٣(صحيح مسلم "ِبالْحب كَيلًا 



 ١٦٨

 الْمعاملَاِت الَِّتي يحتاجونَ إلَيها     ا يحرم علَى الناِس ِمن    والْأَصلُ ِفي هذَا أَنه لَ    .]٥٩:النساء[
ي يتقَربونَ ِبهـا   الِْعباداِت الَِّت،كَما لَا يشرع لَهم ِمنإلَّا ما دلَّ الِْكتاب والسنةُ علَى تحِرِميهِ      

والْحرام ما حرمـه   ، الدين ما شرعه اللَّه    والسنةُ علَى شرِعِه؛ إذِ   إلَّا ما دلَّ الِْكتاب     ،إلَى اللَّهِ 
وأشركوا به ما لَم    ،ه اهللا موا من دين اهللا ما مل حيرم      حيث حر ،اللَّه؛ ِبِخلَاِف الَِّذين ذمهم اهللا    

ي  لْ ِبِه سزن  ِمن موا لَهعرشا،ولْطَان      أْذَنْ ِبِه اللَّهي ا لَميِن ملَالَ     ، الدلَ الْحعجا لَأَنْ نفِّقْنو ماللَّه
هلَّلَتا حوالدين ما شرعته،واحلرام ما حرمته،م.. 

 
������������ 
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فَـاعف  {: فَقَالَ تعـالَى � الْمشاورِة؛ فَِإنَّ اللَّه تعالَى أَمر ِبها نِبيه   ي الْأَمِر عنِ  ا ِغنى ِلولِ  لَ 

                 ِحـبي لَى اللَّـِه ِإنَّ اللَّـهكَّلْ عوفَت تمزِر فَِإذَا عِفي الْأَم مهاِورشو ملَه ِفرغتاسو مهنع
كِِّلنيوت١٥٩: عمرانآل[} الْم[. 

ما رأَيت أَحدا أَكْثَر مشاورةً ِلأَصـحاِبِه       " قَالَ أَبو هريرةَ رِضي اُهللا عنه       :عِن الزهِري قَالَ  
وأَمـرهم  {:وقَالَ اُهللا عز وجـلَّ    :قَالَ الشاِفِعي رِضي اُهللا تعالَى عنه      " �ِمن رسوِل اِهللا    

ورشمهني٣٢٩]٣٨:الشورى[} ى ب.  
وليستخرج ا  ،وِليقْتِدي ِبِه من بعده   ،إنَّ اللَّه أَمر ِبها نِبيه ِلتأِْليِف قُلُوِب أَصحاِبهِ       : وقَد ِقيلَ 

      يحِزلْ ِفيِه وني ا لَمِفيم أْيالر مهوبِ  :ِمنرِر الْحأَم ِمن، ِئيزوِر الْجالْأُمِةو، ِر ذَِلكغَيو، هريفَغ� 
 .٣٣٠أَولَى ِبالْمشورِة

                                                 
 فيه انقطاع) ٢٧٧:ص(ومسند الشافعي  ) ١٣٣٠٣)(٧٣/ ٧(السنن الكربى للبيهقي  - ٣٢٩
ثُم يحكُـم ِبمـا الح لَـه        ،والْبحِث عِن الدالِئلِ  ،تحب لَه مشاورةُ أَهِل الِْعلِْم ِفي الْحواِدثِ      ويس" : قال البغوي  - ٣٣٠

مـا  «:قَالَ،ورِوي عن أَِبي هريرةَ   ،]١٥٩:آل عمران [} وشاِورهم ِفي اَألمرِ  {:قَالَ اللَّه سبحانه وتعالَى ِلرسوِلهِ    ،ِبالدِليِل
ولَِكنـه أَراد أَنْ  ، عن مشاورِتِهم لَغِنيا�ِإنْ كَانَ :قَالَ الْحسن.»�رأَيت أَحدا أَكْثَر مشاورةً ألصحاِبِه ِمن رسوِل اللَِّه         

هدعب كَّامالْح ِبذَِلك نتسي. 
آل [} فَـِإذَا عزمـت فَتوكَّـلْ علَـى اللَّـهِ     {:ِلقَوِلِه عز وجلَّ،اورةُ قَبلَ الْعزِم والتبيِنوالْمش:قَالَ محمد بن ِإسماِعيلَ  

 .فَِإذَا عزم الرسولُ لَم يكُن ِلبشٍر أَنْ يتقَدم علَى اللَِّه ورسوِلِه،]١٥٩:عمران
   النيب راوشٍد ِفي ا    �وأُح مووجِ  يرالْخقَاِم ولْم،  وجرالْخ ا لَهأَوفَر،   مزعو هتَألم ا لَِبسقَالُوا،فَلَم:أَِقم،     ـدعب ِهمِملْ ِإلَيي فَلَم

 .»فَيضعها حتى يحكُم اللَّه،لَا ينبِغي ِلنِبي يلْبس ألمته«:وقَالَ،الْعزِم
  تسةُ يِت اَألِئمكَانا         وِلههذُوا ِبأَسأْخِة ِلياحبوِر الْمِل الِْعلِْم ِفي اُألمأَه اَء ِمننونَ اُألمِشري، ابالِْكت حضةُ ،فَِإذَا وـنأَِو الس، لَم

 ِبياًء ِبالنِرِه اقِْتدِإلَى غَي هودعتي�. 
ِريها ِم:قَالَ الزصتغم رمع ِلسجكَانَ ماِءوالْقُر وال،نكُه وا أَوا كَاناببش،مهارشتا اسمبقُولُ،فَرأَنْ «:فَي كُمدأَح نعنملَا ي

       نِم السلَى ِقدع سلَي أِْيِه فَِإنَّ الِْعلْمِبر ِشرياثَِتهِ  ،يدلَى حال عاءُ    ،وشثُ ييح هعضي اللَّه لَِكن١٠( للبغـوي    شرح السنة .»و /
 الصواب وجوب الشورى:قلت،)١١٨



 ١٧٠

وما ِعند اللَِّه خير وأَبقَى ِللَِّذين آمنوا وعلَى        {:وقَد أَثْنى اللَّه علَى الْمؤِمِنني ِبذَِلك ِفي قَوِلهِ       
 -ِإثِْم والْفَواِحش وِإذَا ما غَِضبوا هم يغِفـرونَ   والَِّذين يجتِنبونَ كَباِئر الْ-ربِهم يتوكَّلُونَ   

} والَِّذين استجابوا ِلربِهم وأَقَاموا الصلَاةَ وأَمرهم شورى بينهم وِمما رزقْنـاهم ينِفقُـونَ      
 اتباعه من كتاب اهللا     م ما جيب  فَِإنْ بين لَه بعضه   ،وِإذَا استشارهم .]٣٨ - ٣٦:الشورى[

     ِلِمنيساِع الْممإج وِلِه أَوسِة رنس أَو، ِه اتباعلَيوال طاعة ألحـد ِفـي ِخلَـاِف        ، ذلك فَع
ا     ،ذَِلكينالديِن وا ِفي الدِظيمِإنْ كَانَ عالَى  .وعت ـ      {:قَالَ اللَّه ه يا أَيها الَِّذين آمنوا أَِطيعوا اللَّ

كُمِر ِمنأُوِلي الْأَمولَ وسوا الرأَِطيع٣٣١]٥٩:النساء[} و.  
فَينبِغي أَنْ يستخِرج ِمن كُلٍّ ِمنهم رأْيـه ووجـه          ،وِإنْ كَانَ أَمرا قَد تنازع ِفيِه الْمسِلمونَ      

هأْياِب اللَّهِ     ،رِبِكت هباِء كَانَ أَشالْآر ِملَ ِبهِ    فَأَيوِلِه عسِة رنسـالَى    . وعا قَـالَ تفَـِإنْ  {:كَم
               ريخ ِم الْآِخِر ذَِلكوالْيونَ ِباللَِّه وِمنؤت متوِل ِإنْ كُنسالرِإلَى اللَِّه و وهدٍء فَريِفي ش متعازنت

 ].٥٩:النساء[} وأَحسن تأِْويلًا
  ِر ِصنأُولُو الْأَماُء:فَاِنولَمالْعاُء ورالْأُم،اسالن لَحوا صلَحإذَا ص الَِّذين مهـا  ،ومهلَى كُلٍّ ِمنفَع

ومتـى أَمكَـن ِفـي      .واتباع ِكتاِب اللَّهِ  ،أن يتحرى مبا يقُولُه ويفْعلُه طَاعةَ اللَِّه ورسوِلهِ       
وِإنْ لَم يمِكـن    ،ما دلَّ علَيِه الِْكتاب والسنةُ كَانَ هو الْواِجب       الْحواِدِث الْمشِكلَِة معِرفَةُ    

فَلَه أَنْ يقَلِّد مـن     ،أَو تكَافُِؤ الْأَِدلَِّة ِعنده أَو غَيِر ذَِلك      ،ذَِلك ِلِضيِق الْوقِْت أَو عجِز الطَّاِلبِ     
  هِدينو هِعلْم ِضيترذَا أَقْ .يالِ هى الْأَقْوقيل .و قَدوقيل،ليس له التقليد بكل حال    :و:  قِْليدالت لَه

 .والْأَقْوالُ الثَّلَاثَةُ ِفي مذْهِب أَحمد وغَيِرِه،ِبكُلِّ حاٍل
 كان،بـل  الشروِط يِجب ِفعلُه ِبحسـِب اإلم      ِفي الْقُضاِة والْولَاِة ِمن   وكَذَِلك ما يشترطُ    
  اِت ِمنادوسائر الِْعب    ِر ذَِلكغَياِد والِْجهلَاِة وةِ    ، الصرالْقُد عم اِجبو كُلُّ ذَِلك.    ـعـا مفَأَم

فَـِإنْ  ،وِلهذَا أَمر اللَّه الْمصلِّي أَنْ يتطَهر ِبالْماءِ      .الْعجِز فَِإنَّ اللَّه لَا يكَلِّف نفْسا إلَّا وسعها       
عهِدم،            ـِر ذَِلـكغَي ٍة أَواحِجر ِد أَورِة الْباِلِه ِلِشدمِتعِباس ررالض افخ صـعيداً   ،أَو مميت

كَانـت ِبـي    :قَالَ،فعن ِعمرانَ بِن حصيٍن رِضي اللَّه عنه      .فمسح بوجهه ويديه منه   ،طيباً
                                                 

هذَا .من لَا يستِشري أَهلَ الِْعلِْم والديِن فَعزلُه واِجب   ،والشورى ِمن قَواِعِد الشِريعِة وعزاِئِم الْأَحكَامِ     :قَالَ ابن عِطيةَ   - ٣٣١
) ٢٤٩/ ٤(تفسري القـرطيب    ] ٣٨:الشورى" [وأَمرهم شورى بينهم  :" ِمِنني ِبقَوِلهِ وقَد مدح اللَّه الْمؤ   .ما لَا ِخلَاف ِفيهِ   

 )٥٣٤/ ١(احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز = وتفسري ابن عطية 



 ١٧١

اِسريوب،   ِبيالن أَلْتِن ال  �فَسالَِة عا «:فَقَالَ،صلِّ قَاِئما    ،صفَقَاِعـد ِطعتست فَِإنْ لَم،   فَِإنْ لَـم
  .٣٣٢»تستِطع فَعلَى جنٍب

          كَناٍل أَمح لَى أَيقِْت علَاِة ِفي الْولَ الصِفع اللَّه بجأَو الَى  ، فَقَدعا قَالَ تـاِفظُوا  {:كَمح
 فَِإنْ ِخفْتم فَِرجالًا أَو ركْبانا فَـِإذَا        - الْوسطَى وقُوموا ِللَِّه قَاِنِتني      علَى الصلَواِت والصلَاةِ  

 ].٢٣٩ - ٢٣٨:البقرة[} أَِمنتم فَاذْكُروا اللَّه كَما علَّمكُم ما لَم تكُونوا تعلَمونَ
والْمِقـيِم  ،والْغِني والْفَِقريِ ،لصِحيِح والْمِريضِ وا،فَأَوجب اللَّه الصلَاةَ علَى الْآِمِن والْخاِئفِ     

 .كَما جاَء ِبِه الِْكتاب والسنة،وخفَّفَها علَى الْمساِفِر والْخاِئِف والْمِريِض،والْمساِفِر
وأَسقَطَ ما يعِجـز    ، الِْقبلَةِ واسِتقْباِل،والستارِة، الطَّهارةِ ِمن:وكَذَِلك أَوجب ِفيها واِجباتٍ   

   ذَِلك ِمن دبالْع هنمٍ   .عةُ قَوِفينس تركَسان فَلَو،   مهابونَ ِثياِربحالْم مهلَبس اةً    ،أَوـرا عـلَّوص
اِلِهموِب أَحسِبح،هترواقُونَ عى الْبر؛ ِلئَلَّا يمطَهسو مهامإم قَامو. 

فَلَو عِميت الدلَاِئلُ صلَّوا كَيفَمـا  .اجتهدوا ِفي اِلاسِتدلَاِل علَيها ،ولَو اشتبهت علَيِهم الِْقبلَةُ   
مهكَنوِل اللَِّه           ،أَمسِد رهلَى عع لُوا ذَِلكفَع مهأَن ِوير ا قَدكَم�،  اتالِْولَايو ادكَذَا الِْجهفَه 

} فَـاتقُوا اللَّـه مـا اسـتطَعتم       {:وذَِلك كُلُّه ِفـي قَولـه تعـالَى       ،وساِئر أُموِر الدينِ  
ِإنما هلَك من كَانَ    ،دعوِني ما تركْتكُم  «:قَالَ،�عِن النِبي   ،عن أَِبي هريرةَ  و.]١٦:التغابن[

وِإذَا أَمـرتكُم   ،فَِإذَا نهيتكُم عن شيٍء فَاجتِنبوه    ،م علَى أَنِبياِئِهم  قَبلَكُم ِبسؤاِلِهم واخِتالَِفهِ  
متطَعتا اسم هوا ِمنٍر فَأْت٣٣٣»ِبأَم. 

اٍد فَلَا ِإثْم   فَمِن اضطُر غَير باٍغ ولَا ع     {: كَما أَنَّ اللَّه تعالَى لَما حرم الْمطَاِعم الْخِبيثَةَ قَالَ        
} وما جعـلَ علَـيكُم ِفـي الـديِن ِمـن حـرجٍ        {:وقَالَ تعالَى .]١٧٣:البقرة[} علَيِه

                                                 
  )١١١٧)(٤٨/ ٢(صحيح البخاري  - ٣٣٢
 ) ١٣٣٧ (- ٤١٢)٩٧٥/ ٢(وصحيح مسلم  ) ٧٢٨٨)(٩٤/ ٩(صحيح البخاري  - ٣٣٣
قدر استطاعتكم بعـد اإلتيـان بالقـدر        ) ما استطعتم (.كثرة أسئلتهم ) بسؤاهلم(.اتركوين وال تسألوين  ) يندعو(ش[ 

قال النووي رمحه اهللا تعاىل يف شرح مسلم هذا من قواعد اإلسالم ومن جوامع الكلم الـيت                 .الواجب الذي ال بد منه    
 ]أعطيها صلى اهللا عليه وسلم ويدخل فيه ما ال حيصى من األحكام



 ١٧٢

فَلَم يوِجب  .]٦:املائدة[} ما يِريد اللَّه ِليجعلَ علَيكُم ِمن حرجٍ      {:وقَالَ تعالَى .]٧٨:احلج[
طَاعتسا لَا يم،م مرحي لَمِهوإلَي طَرضِر معصيٍة،ا ييةُ ِبغوررالض ت٣٣٤ من العبدإذَا كَان.. 
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 شورى)٢٧٩/ ٢٦( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية :انظر - ٣٣٤
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ينِ          جيباِت الداِجبظَِم وأَع اِس ِمنِر النةَ أَميِن ِإالَّ    ، أن يعرف أن ِوالَيِللد امل الَ ِقيا بألَِنَّ ، ِبه
والَ بد لَهـم ِعنـد      ،ِلحاجِة بعِضِهم ِإلَى بعضٍ   ،بِني آدم الَ تِتم مصلَحتهم ِإالَّ ِباِالجِتماعِ      

إذَا خـرج ثَلَاثَـةٌ ِفـي سـفٍَر فَلْيـؤمروا           «:� حتى قَال النِبي     ٣٣٥،اِالجِتماِع ِمن رأْسٍ  
مهدأَح«.ودراوو دأَب ِعيٍد،اهِديِث أَِبي سح ةَ،ِمنريرأَِبي ه٣٣٦و. 

لَا يِحلُّ أَنْ   " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اِهللا    ،وروى الِْإمام أَحمد ِفي الْمسنِد عن عبِد اِهللا بِن عمٍرو         
ولَا يِحلُّ  ،ِبيع علَى بيِع صاِحِبِه حتى يذَره     ولَا يِحلُّ ِلرجٍل أَنْ ي    ،ينِكح الْمرأَةَ ِبطَلَاِق أُخرى   

        مهدأَح ِهملَيوا عرِض فَلَاٍة ِإلَّا أَمونَ ِبأَركُونفٍَر يِض      ،ِلثَلَاثَِة نونَ ِبأَركُونفٍَر يِحلُّ ِلثَلَاثَِة نلَا يو
 .٣٣٧"فَلَاٍة يتناجى اثْناِن دونَ صاِحِبِهما 

فَأَو   باِع القليل العارضِ      �جِتماِحِد ِفي اِلاجالْو أِْمرياِئِر    تنبيهاً، يف السفر   تلَى سبذلك ع 
ولَا يِتم ذَِلك   ، الْمنكَرِ  ِبالْمعروِف والنهي عنِ   وِلأَنَّ اللَّه تعالَى أَوجب الْأَمر    .أَنواِع اِلاجِتماعِ 

 الِْجهاِد والْعدِل وِإقَامـِة الْحـج والْجمـِع         ِلك ساِئر ما أَوجبه ِمن    وكَذَ.رٍةإلَّا ِبقُوٍة وِإما  
عن كَـِثِري    وِإقَامِة الْحدوِد لَا تِتم إلَّا ِبالْقُوِة والِْإمارِة؛ وِلهذَا رِوي        .والْأَعياِد ونصِر الْمظْلُومِ  

يأِْوي ِإلَيـِه كُـلُّ     ،ِإنَّ السلْطَانَ ِظلُّ اللَِّه ِفي الْأَرضِ     «: قَالَ �ِإنَّ رسولَ اللَِّه    :قَالَ،بِن مرةَ 
وِإذَا جار كَانَ علَيِه الِْإصر     ،فَِإذَا عدلَ كَانَ لَه الْأَجر وعلَى الرِعيِة الشكْر       ،مظْلُوٍم ِمن ِعباِدهِ  
ِة الصِعيلَى الرعور٣٣٨»ب 

                                                 
واإلمامة العظمى عند أهـل السـنة   ) ١٤٠/ ٤٥( وزارة األوقاف الكويتية -املوسوعة الفقهية الكويتية : انظر - ٣٣٥

 )١٨:ص(واجلماعة 
 صحيح ) ٢٦٠٩ و٢٦٠٨)(٣٦/ ٣( سنن أيب داود - ٣٣٦

 حسن ) ٦٦٤٧)(٢٢٧/ ١١(لة مسند أمحد ط الرسا - ٣٣٧
وانظر شرحه يف مرقاة املفاتيح شرح      ، زيادة مفصلة مين     -صحيح مرسل    ) ٣٢)(٧٧/ ١(األموال البن زجنويه     - ٣٣٨

 )٢٤١٩/ ٦(مشكاة املصابيح 
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فَمن ،السلْطَانُ ِظلُّ اللَِّه ِفـي الْـأَرضِ      «: يقُولُ �سِمعت رسولَ اللَِّه    :قَالَ،وعن أَِبي بكْرةَ  
اللَّه مأَكْر همأَكْر،اللَّه هانأَه هانأَه نم٣٣٩»و 

فَِإذَا عدلَ كَانَ لَه    ،لُّ مظْلُوٍم ِمن ِعباِدهِ   يأِْوي ِإلَيِه كُ  ،ِإنَّ السلْطَانَ ِظلُّ اِهللا ِفي الْأَرضِ     " :وقيل
   كْرِة الشِعيلَى الرعو رالْأَج،       ربِة الصِعيلَى الرعو رِه الِْإصلَيكَانَ ع ارِإذَا جِت   ،وـارِإذَا جو

وِإذَا ظَهر الزنا ظَهـر الْفَقْـر       ،اِشيوِإذَا مِنعِت الزكَاةُ هلَكَِت الْمو    ،الْولَاةُ قَِحطَِت السماءُ  
  ٣٤٠"وِإذَا خِفرِت الذِّمةُ أُِديلَ الْكُفَّار ،والْمسكَنةُ

والتجِربةُ تبـين  .٣٤١"ِستونَ سنةً ِمن إماٍم جاِئٍر أَصلَح ِمن لَيلٍَة واحدة ِبلَا سلْطَاٍن     " ويقَالُ  
ذَِلك. 

                                                 
  زيادة مين-حسن ) ٦٩٨٨)(٤٧٨/ ٩(وشعب اإلميان  ) ١٠٢٤)(٤٩٢/ ٢(السنة البن أيب عاصم  - ٣٣٩
ويقاتل ،ويقيم احلدود وينصف املظلوم من الظامل    ،ذي انتخبه املسلمون وحيكم مبا أنزل اهللا        لكن ذلك يف اإلمام ال    :قلت

وأما احلاكم  ،فلو قصر يف بعض األمور تغفر أمام عظائم األمور اليت يطبقها من خالل شرع اهللا تعاىل                 ،أعداء اإلسالم   
ويـوايل  ،وينهب أموال األمة    ، جياهد يف سبيل اهللا      وال،الذي جاء باحلديد والنار وال حيكم مبا أنزل وال يقيم احلدود            

األحكام الشرعية  : انظر كتايب  -وجيب اخلروج عليه باإلمجاع     ،أعداء اإلسالم فهو كافر مرتد ال حتل واليته وال طاعته           
 املبحث احلادي عشر أنواع اخلروج على احلاكم) ٧٦:ص (١للثورات العربية ط

  زيادة مين    -ولكن معناه صحيح،ضعيف واه  ) ٦٩٨٤)(٤٧٦/ ٩(شعب اإلميان  - ٣٤٠
     نهالَى ععِضي اهللا تر لين ععادل خري من مطر وابل     :وام عاس على دين الْملك .ِإمِلأَن الن ذَِلكعية ،وفَِإذا عدل لَِزمت الر

وتكثر ،خترج اَألرض نباـا   و،فترسل السـماء بركاـا    ،وذهب الْجور ،وتناصف الناس ،فانتعش الْحق ،الْعدل وقوانينه 
 )٥٠:ص(حترير األحكام يف تدبري أهل اإلسالم .الْخريات وتنمو التجارات

يا بين ِإن الْملك والدين أَخوان لَا غىن َألحدمهَا عن اآلخر فالدين أس والْملك حارس وما                : وعن أزدشري أَنه قَالَ ِلابِنهِ    
 .مل يكن لَه حارس فضائعمل يكن لَه أسس فمهدوم وما 

 وعن كَعب مثل الِْإسلَام والسلْطَان والناس مثل الْفسطَاط والعمود واألوتاد واألطناب،فالفسطاط الِْإسـلَام والعمـود    
ـذيب  و) ١٠٦/ ١(بدائع السلك يف طبائع امللك      "السلْطَان واألطناب واألوتاد والناس لَا يصلح بعضهم ِإلَّا ِببعض          

 )٩:ص(الرياسة وترتيب السياسة 
فعن ،ولكنه قصر يف بعض اجلوانب القليلة ،هذا الكالم ال يستقيم إال إذا كان اإلمام يطبق شرع اهللا تعاىل        : قلت - ٣٤١

اتقُوا اَهللا ،يـا أَيهـا النـاس   " : يخطُب ِفي حجِة الْوداِع يقُولُ    �سِمعت رسولَ اِهللا    :عن أُمِه قَالَت  ،يحيى بِن احلُصينِ  
/ ٢٧(مسند أمحد ط الرسالة     "وِإنْ أُمر علَيكُم عبد حبِشي مجدع ما أَقَام ِفيكُم ِكتاب اِهللا عز وجلَّ              ،واسمعوا وأَِطيعوا 

 صحيح) ١٦٦٤٩)(٢٠٩
} ومن لَم يحكُم ِبما أَنزلَ اللَّه فَأُولَِئك هـم الْكَـاِفرونَ            {الً  والذي ال حيكم مبا أنزل اهللا من احلكام ليس مسلماً أص          

 ]٤٤:املائدة[
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لَو كَانَ  : يقُولُونَ - كَالْفُضيِل بِن ِعياٍض وأَحمد بِن حنبٍل وغَيِرِهما       -انَ السلَف   وِلهذَا كَ 
 .٣٤٢لَنا دعوةٌ مجابةٌ لَدعونا ِبها ِللسلْطَاِن

ويسـخطُ لَكُـم    ،اِإنَّ اللَّه يرضى لَكُـم ثَلَاثً     " : قَالَ �أَنَّ رسولَ اللَِّه    ، وعن أَِبي هريرةَ  
وأَنْ ،وأَنْ تعتِصموا ِبحبِل اللَِّه جِميعا    ،ولَا تشِركُوا ِبِه شيئًا   ،يرضى لَكُم أَنْ تعبدوا اللَّه    :ثَلَاثًا

    كُمرأَم اللَّه لَّاهو نوا ماِصحنت، طُ لَكُمخسيقَالَ :والِ ،ِقيلَ وؤةَ السكَثْرـ ،و ِإضـاِل   وةَ الْماع
".ِلمسم اهو٣٤٣ر. 

نضر اللَّـه   «:قَالَ،�عِن النِبي   ،يحدثُ عن أَِبيهِ  ،وعن عبِد الرحمِن بِن عبِد اللَِّه بِن مسعودٍ       
ثَلَـاثٌ  " » هو أَفْقَه ِمنهفَرب حاِمِل ِفقٍْه ِإلَى من،امرأً سِمع مقَالَِتي فَوعاها وحِفظَها وبلَّغها     

ولُزوم ،ومناصـحةُ أَِئمـِة املُسـِلِمني     ،ِإخلَـاص العمـِل ِللَّهِ    :لَا يِغلُّ علَيِهن قَلْب مسِلمٍ    
ِتِهماعمج، اِئِهمرو ِحيطُ ِمنةَ توعن."فَِإنَّ الدنلُ السأَه اهو٣٤٤ِر. 

  نِحيِح عِفي الصو      ِبيأَنَّ الن اِريِميٍم الدةُ «:قَالَ،� تِصيحالن ينا» الد؟ قَالَ :قُلْننِللَّـِه  «:ِلم
ِتِهمامعو ِلِمنيسِة الْمِلأَِئموِلِه وسِلراِبِه وِلِكت٣٤٥»و 

                                                                                                                          

ٍك بعد ملَ ،ما أَحد أَقْرب ِمن اللَِّه تبارك وتعالَى مجِلسا يوم الِْقيامةِ         «: قَالَ �بلَغنا أَنَّ رسولَ اللَِّه     :قَالَ،وعِن ابِن ِشهابٍ  
/ ١(األموال البن زجنويـه  » ولَا أَبعد ِمن اللَِّه مجِلسا ِمن ِإماٍم جاِئٍر يأْخذُ ِبأَِخيهِ        ،مصطَفًى أَو نِبي مرسٍل ِمن ِإماٍم عدلٍ      

 صحيح مرسل ) ١٧)(٦٩
ما ِمن نِبي بعثَه اُهللا ِفي أُمـٍة   «: قَالَ �ولَ اِهللا   أَنَّ رس ،بل جيب علينا جهادهم بكل ما نستطيع ،عن عبِد اِهللا بِن مسعودٍ           

ثُم ِإنها تخلُف ِمن بعِدِهم خلُوف يقُولُونَ    ،وأَصحاب يأْخذُونَ ِبسنِتِه ويقْتدونَ ِبأَمِرهِ    ،قَبِلي ِإلَّا كَانَ لَه ِمن أُمِتِه حواِريونَ      
ومن جاهـدهم   ،ومن جاهدهم ِبِلساِنِه فَهو مؤِمن    ،فَمن جاهدهم ِبيِدِه فَهو مؤِمن    ،ويفْعلُونَ ما لَا يؤمرونَ   ،ما لَا يفْعلُونَ  

ِمنؤم وٍل،ِبقَلِْبِه فَهدرةُ خباِن حالِْإمي ِمن اَء ذَِلكرو سلَي٥٠ (- ٨٠)٦٩/ ١(صحيح مسلم » و( 
 )١١١٠) (٦٤١/ ١( جامع بيان العلم وفضله - ٣٤٢
 وهذا اللفظ ليس يف مسلم وإمنا رواه مسلم خمتصرا فعن           -صحيح   ) ٦٣٨٧)(١٦٦/ ٤(مستخرج أيب عوانة     - ٣٤٣

ولَا تشِركُوا ِبِه   ،أَنْ تعبدوه :ضى لَكُم فَير،ويكْره لَكُم ثَلَاثًا  ،ِإنَّ اَهللا يرضى لَكُم ثَلَاثًا    " :�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،أَِبي هريرةَ 
صحيح مسـلم   " وِإضاعِة الْماِل   ،وكَثْرةَ السؤالِ ،ِقيلَ وقَالَ :ويكْره لَكُم ،وأَنْ تعتِصموا ِبحبِل اِهللا جِميعا ولَا تفَرقُوا      ،شيئًا

)١٧١٥ (- ١٠)١٣٤٠/ ٣( 
 صحيح ) ٦٨٠)(٤٥٥/ ٢( خمرجا -صحيح ابن حبان و ) ٢٦٥٨)(٣٤/ ٥(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٤٤
  مل يأت شيخ اإلسالم ذا اللفظ -)  ٥٥ (- ٩٥)٧٤/ ١(صحيح مسلم  - ٣٤٥
قال اإلمام أبو سليمان اخلطايب رمحه اهللا النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة احلظ للمنصوح              ) الدين النصيحة (ش   [  

هللا ولكتابه ولرسوله وألئمة (امه النصيحة كقوله احلج عرفة أي عماده ومعظمه عرفة له ومعىن احلديث عماد الدين وقو



 ١٧٦

  اِريِميٍم الدت نولُ اللَِّه    :قَالَ،وعسةُ   «:�قَالَ رِصـيحالن ينةُ  ال،الـدِصـيحالن يند، ينالد
ــيحةُ ــالُوا،» النِص ــِه:قَ ــولَ اللَّ ســا ر ي ــن اِبِه«:قَالَ،ِلمِلِكتــِه و ــِة ،ولَنِبيِه،ِللَّ ِلأَِئمو
ِلِمنيسالْم،ِتِهمامِلع٣٤٦»و..  

؛ فَِإنَّ التقَرب إلَيِه ِفيهـا ِبطَاعِتـِه        فَالْواِجب اتخاذُ الِْإمارِة ِدينا وقُربةً يتقَرب ِبها إلَى اللَّهِ        
وِإنما يفْسد ِفيها حالُ أَكْثَِر الناِس ِلابِتغاِء الرياسـِة أَو          .وطَاعِة رسوِلِه ِمن أَفْضِل الْقُرباتِ    

 .الْماِل ِبها

ما ِذئْباِن جاِئعـاِن    «:�قَالَ رسولُ اِهللا    :قَالَ،عن أَِبيهِ ،عِن ابِن كَعِب بِن ماِلٍك الْأَنصاِري     و
قَـالَ الترِمـِذي    .»أُرِسلَا ِفي غَنٍم ِبأَفْسد لَها ِمن حرِص الْمرِء علَى الْماِل والشرِف ِلِديِنهِ           

ِحيحص نسِديثٌ ح٣٤٧ح. 
      يالراِل ولَى الْمِء عرالْم صأَنَّ ِحر ربفَأَخ  دين فِْسدِة يِن       ،هاسيمثل أو أكثر من إفساد الـذِّئْب

 .الْجاِئِعني ِلزِريبِة الْغنِم
      تعاىل عن الذي يؤت اللَّه ربأَخ قَدقُولُ    وى كتابه بشماله أن ي:}     هاِليي منى عا أَغْنم-  لَكه 

هلْطَاِنيي سن٢٩ - ٢٨:احلاقة[} ع. [ 
وقَد بين اللَّـه    ،وجاِمِع الْماِل أَنْ يكُونَ كَقَارونَ    ،يِد الرياسِة أَنْ يكُونَ كَِفرعونَ    وغَايةُ مرِ 

أَولَم يِسريوا ِفي الْأَرِض فَينظُروا كَيف      {:فَقَالَ تعالَى ،تعالَى ِفي ِكتاِبِه حالَ ِفرعونَ وقَارونَ     
                                                                                                                          

أما النصيحة هللا تعاىل فمعناها منصرف إىل اإلميان به ونفي الشريك عنه وحقيقة هـذه اإلضـافة                 ) املسلمني وعامتهم 
يحة لكتابه سبحانه وتعاىل فاإلميان راجعة إىل العبد يف نصح نفسه فاهللا سبحانه وتعاىل غىن عن نصح الناصح وأما النص         

بأنه كالم اهللا تعاىل وترتيله ال يشبهه شيء من كالم اخللق والعمل مبحكمه والتسليم ملتشابه وأما النصيحة لرسول اهللا                   
صلى اهللا عليه وسلم فتصديقه على الرسالة واإلميان جبميع ما جاء به وأما النصيحة ألئمة املسلمني فمعاونتهم علـى                   

وطاعتهم فيه وأمرهم به واملراد بأئمة املسلمني اخللفاء وغريهم ممن يقوم بأمور املسلمني من أصحاب الواليـات                 احلق  
 ]وأما نصيحة عامة املسلمني وهم من عدا والة األمور فإرشادهم ملصاحلهم يف آخرم ودنياهم

  وهذا الذي ساقه املؤلف-صحيح  ) ٨٥٩)(٨٥/ ٢(مسند احلميدي  - ٣٤٦

وصحيح ابن  ) ٢٣٧٦)(٥٨٨/ ٤(وسنن الترمذي ت شاكر      ) ١١٧٩٦)(٣٨٦/ ١٠( الكربى للنسائي    السنن - ٣٤٧
 صحيح ) ٣٢٢٨)(٢٤/ ٨( خمرجا -حبان 

   ِديِن عاِصِم بع نأَِخي  :قَالَ،وعا وأَن تيرتاش،    ربياِم خِسه ٍم ِمنهِمائَةَ س،    ِبيالن لَغَ ذَِلكاصِ " :فَقَالَ،�فَبا عياِن  ،ما ِذئْبم
/ ٤(معرفة الصحابة أليب نعيم     "عاِدياِن أَصابا فَِريسةَ غَنٍم قَد أَضاعها ربها ِبأَفْسد ِمن حب الْمرِء الْمالَ والشرف ِلِديِنِه               

 صحيح لغريه ) ٥٣٧٢)(٢١٤٠



 ١٧٧

  ةُ الَِّذيناِقبكَانَ ع              اللَّه مذَهِض فَأَخا ِفي الْأَرآثَارةً وقُو مهِمن دأَش موا هكَان ِلِهمقَب وا ِمنكَان 
 ].٢١:غافر[} ِبذُنوِبِهم وما كَانَ لَهم ِمن اللَِّه ِمن واٍق

ونَ علُوا ِفي الْأَرِض ولَـا فَسـادا        ِتلْك الدار الْآِخرةُ نجعلُها ِللَِّذين لَا يِريد      {:وقَالَ تعالَى 
ِقنيتةُ ِللْماِقبالْع٨٣:القصص[} و.[ 

  واملالأقسام الناس يف امللك
 : فَِإنَّ الناس أَربعةُ أَقْساٍم

وهؤلَاِء ،والفساد يف األرض وهـو معِصـيةُ اللَّـهِ        ،يِريدونَ العلو على الناس   :الِْقسم الْأَولُ 
قَـالَ اللَّـه    . الْخلْـقِ  وهؤالء هم شـرار   .كَِفرعونَ وحزبه ،ملُوك والرؤساُء الْمفِْسدونَ  الْ

ِإنَّ ِفرعونَ علَا ِفي الْأَرِض وجعلَ أَهلَها ِشيعا يستضِعف طَاِئفَةً ِمنهم يذَبح أَبناَءهم             {:تعالَى
ِإن ماَءهِيي ِنسحتسيوفِْسِدينالْم كَانَ ِمن ٤:القصص[} ه[. 

لَا يدخلُ الْجنةَ من    «: قَالَ �عِن النِبي   ،وروى مسِلم ِفي صِحيِحِه عن عبِد اِهللا بِن مسعودٍ        
ونَ ثَوبه حسنا ونعلُه    ِإنَّ الرجلَ يِحب أَنْ يكُ    :قَالَ رجلٌ » كَانَ ِفي قَلِْبِه ِمثْقَالُ ذَرٍة ِمن ِكبرٍ      

 .٣٤٨»وغَمطُ الناِس،الِْكبر بطَر الْحق،ِإنَّ اَهللا جِميلٌ يِحب الْجمالَ«:قَالَ،حسنةً
   هدحجو هفْعد قالْح طَرفَب .   مهاؤِدرازو مهِتقَاراِس احطُ النغَمو،    الْع ِريدي نالُ مذَا حهو لُو

ادالْفَسو. 
 .ة الناس من سفِل وارمنيكالسراِق،بال علو،الَِّذين يِريدونَ الْفَساد:والِْقسم الثَّاِني
كَاَلَِّذين ِعندهم ِدين يِريدونَ أَنْ يعلُوا ِبـِه علَـى          ،يريدون الْعلُو ِبلَا فَسادٍ   :والقسم الثالث 

 .غَيِرِهم ِمن الناِس
  اِبعالر مةِ  :وأما الِْقسنلُ الْجأَه ما       ،فَهادلَا فَسِض وا ِفي الْأَرلُوونَ عِريدلَا ي الَِّذين،   قَد مهأَن عم

   ِرِهمغَي لَى ِمنونَ أَعكُونالَى   ،يعت ا قَالَ اللَّهنَ      {:كَملَوالْـأَع متأَنوا ونزحلَا توا وِهنلَا تِإنْ  و 
 ِمِننيؤم متكُن {] الَى .]١٣٩:آل عمرانعقَالَ تو:}        مـتأَنـلِْم ووا ِإلَى السعدتوا وِهنفَلَا ت

                                                 
 )٩١ (- ١٤٧)٩٣/ ١(صحيح مسلم  - ٣٤٨
معناه احتقارهم يقال يف الفعل منه غمطـه يغمطـه          ) غمط الناس (ره ترفعا وجتربا    هو دفعه وإنكا  ) بطر احلق (ش   [ 

 ]وغمطه يغمطه



 ١٧٨

     الَكُممأَع كُمِتري لَنو كُمعم اللَّهنَ ولَوـوِلِه     {:وقال.]٣٥:حممد[} الْأَعسِلرةُ وِللَِّه الِْعـزو
ِمِننيؤِللْم٨:فقوناملنا[} و.[ 

   لُوالْع ِريدي نِمم فُ    ،فَكَمإلَّا س ذَِلك هِزيدلَا يو   ِعلَ ِمنج نِمم كَمولًا،و     ِريدلَا ي وهو نلَيالْأَع 
  ادلَا الْفَسو لُوالْع،             ِجـن ِمـن ـاس؛ ِلـأَنَّ النلِْق ظُلْـملَى الْخع لُوةَ الْعادِلأَنَّ إر ذَِلكٍس و

 فَالنـاس   ومع أَنـه ظْلـم    .فَِإرادةُ الِْإنساِن أَنْ يكُونَ هو الْأَعلَى ونِظريه تحته ظُلْم        .واِحٍد
يبِغضونَ من يكُونُ كَذَِلك ويعادونه؛ ِلأَنَّ الْعاِدلَ ِمنهم لَا يِحـب أَنْ يكُـونَ مقْهـورا                

ِفي الْعقْـِل  -ثُم إنه مع هذا ال بد هلم   .ر الْعاِدِل ِمنهم يؤِثر أَنْ يكُونَ هو الْقَاِهر       وغَي،ِلنِظِريِه
كَما أَنَّ الْجسد لَا يصـلُح إلَّـا        ،كَما قَدمناه ، ِمن أَنْ يكُونَ بعضهم فَوق بعضٍ      -والديِن
الَِّذي جعلَكُم خلَاِئف الْأَرِض ورفَع بعضكُم فَوق بعٍض درجاٍت         وهو  {:قَالَ تعالَى .ِبرأٍْس

   اكُما آتِفي م كُملُوبِلي {]الَى .]١٦٥:األنعامعقَالَ تو:}      ِفـي مهتِعيشم مهنيا بنمقَس نحن
      رٍض دعب قفَو مهضعا بنفَعرا ويناِة الديا        الْحِريـخـا سضعب مـهضعِخـذَ بتاٍت ِليج {

 .فَجاَءت الشِريعةُ ِبصرِف السلْطَاِن والْماِل ِفي سِبيِل اللَِّه.]٣٢:الزخرف[
كَانَ ،فَِإذَا كَانَ الْمقْصود ِبالسلْطَاِن والْماِل هو التقَرب إلَى اللَِّه وِإنفَاق ذَِلك ِفي سـِبيِلهِ             

 السلْطَاِن فَسـدت     الدين عنِ  أَو، الدينِ ِإنْ انفَرد السلْطَانُ عنِ   و.ذَِلك صلَاح الديِن والدنيا   
ا ِفي  كَم،وِإنما يمتاز أَهلُ طَاعِة اللَِّه عن أَهِل معِصيِتِه ِبالنيِة والْعمِل الصاِلحِ          ،أَحوالُ الناسِ 

ِإنَّ اَهللا لَـا ينظُـر ِإلَـى صـوِركُم          «:�قَالَ رسـولُ اِهللا     :قَالَ،الصِحيح عن أَِبي هريرةَ   
اِلكُموأَمو،اِلكُممأَعو ِإلَى قُلُوِبكُم ظُرني لَِكن٣٤٩»و. 

اروا مبعزل عـن حقيقـة      وص،ولَما غَلَب علَى كَِثٍري ِمن ولَاِة الْأُموِر إرادة املال والشرف         
ثُم ِمنهم من   . من الناس أن اإلمارة تنايف الِْإمياِن وكَماِل الدينِ        رأى كثري :اإلميان يف واليتهم  

  ضرأَعو ينالد غَلَّب        ذَِلك إلَّا ِبِه ِمن ينالد ِتما لَا يمإلَـى        . ع ـهتاجأَى حر ـنم مهِمنو
وصار الدين ِعنده ِفـي محـلِّ       ،ِلاعِتقَاِدِه أَنه مناٍف ِلذَِلك   : الدينِ ه معِرضا عنِ  ِلك،فَأَخذَذَ

وكَذَِلك لَما غَلَب علَى كَِثٍري ِمن أهـل الـدينني          .لَا ِفي محلِّ الْعلُو والِْعز    .الرحمِة والذُّلِّ 

                                                 
  وعزاه للصحيحني وهو ليس إال يف صحيح مسلم-) ٢٥٦٤ (- ٣٤)١٩٨٧/ ٤(  صحيح مسلم - ٣٤٩



 ١٧٩

  يِصـيبهم ِفـي إقَامِتـِه ِمـن        والْجزع ِلمـا قَـد    ،يِنالعجز عن تكِْميِل الد   ) السابقني(
 .استضعف طَِريقَتهم واستذَلَّها من رأَى أَنه لَا تقُوم مصلَحته ومصلَحةُ غَيِرِه ِبها:الْبلَاِء

 ه ِبما يحتاج إلَيِه ِمن     الديِن ولَم يكِْملْ    انتسب إلَى  سِبيلُ منِ -وهاتاِن السِبيلَاِن الْفَاِسدتاِن    
ولَم يقِْصـد  ،وسِبيِل ِمن أَقْبلَ علَى السلْطَاِن والْماِل والْحـربِ      ،السلْطَاِن والِْجهاِد والْمالِ  

األوىل للضـالني   . همـا سـِبيلُ الْمغضـوِب علَـيِهم والضـالِّني          -ِبذَِلك إقَامةَ الدينِ  
أَنعم اللَّه  ِصراطُ الَِّذين   ،وِإنما الصراطُ الْمستِقيم  .الثانية ِللْمغضوِب علَيِهم الْيهود   ،النصارى

 ِمن ِهملَيع    اِلِحنيالصاِء ودهالشو يِقنيدالصو نيِبيـٍد      ، النمحا منِبيِبيلُ نس ِهي� ـِبيلُ   وس
والساِبقُونَ الْأَولُونَ ِمـن   {:وهم الذين قال اهللا فيهم    .ومن سلك سبيلهم  ،خلَفَاِئِه وأَصحاِبهِ 

         ـملَه ـدأَعو هنوا عضرو مهنع اللَّه ِضياٍن رسِبِإح موهعبات الَِّذيناِر وصالْأَنو اِجِرينهالْم
ِري تجاٍت تنجِظيمالْع زالْفَو ا ذَِلكدا أَبِفيه اِلِدينخ ارها الْأَنهت١٠٠:التوبة[} ح. [ 

فَالْواِجب علَى الْمسِلِم أَنْ يجتِهد ِفي ذَِلك ِبحسِب وسِعِه؛ فَمن وِلي ِولَايةً يقِْصـد ِبهـا        
 قَام ِفيهـا مـا يمِكنـه ِمـن        وأَ،ومصاِلِح الْمسِلِمني ،ِديِنِهوِإقَامةَ ما يمِكنه ِمن     ،طَاعةَ اللَّهِ 

 الواجبات واجتنب   اتِ  ما ميكنه منمرحالْم :    هنع ِجزعا يذْ ِبماخؤي اِر    :لَمرةَ الْـأَبِليوفَِإنَّ ت
علَ ما  فَفَ،ن إقَامِة الديِن ِبالسلْطَاِن والِْجهادِ    ومن كَانَ عاِجزا ع   .خير ِللْأَمِة ِمن توِليِة الْفُجارِ    

 ِه،ِمنلَيع قِْدرِة ِبقَلِْبهِ  يِصيحةِ ، الناِء ِللْأُمعالدرِ ،ويِة الْخبحمفَ،وو       ـِه ِمـنلَيع قْـِدرا يلَ مع 
كَما ،واحلديـد الناِصـر   ، اهلادي وام الدين بالكتاب   عنه؛ فإن قُ   لَم يكَلَّف ما يعجز   :الْخيِر

 .٣٥٠ذَكَره اللَّه تعالَى
مستِعينا ِباَللَِّه  ،وِلطَلَِب ما ِعنده  ،فَعلَى كُلِّ أحد االجتهاد يف اتفاق القرآن واحلديد هللا تعاىل         

     ينالد مدخا تينالد ؛ ثُمٍد   ،ِفي ذَِلكمحم نقَالَ،ع:  ناذَ بعاَء مج      هابـحأَص هعلٌ مجٍل ربج 

                                                 
س قـام  فإذا قوي األسـا ،امللك بناء واجلند أساسه:لقد اتفق حكماء العرب والعجم على هذه الكلمات فقالوا      - ٣٥٠

وال ،وال مال إال جبباية وال جباية إال بعمارة       ،فال سلطان إال جبند وال جند إال مبال       ،وإن ضعف األساس اار البناء    ،البناء
 .عمارة إال بعدل فصار العدل أساساً لكل الواليات

 األدالء علـى اهللا     وهم،وأما العدل النبوي فأن جيمع السلطان إىل نفسه محلة العلم الذين هم حفاظه ورعاته وفقهاؤه              
وحسن السلوك احلافظ دولة    ) ٥٢:ص(سراج امللوك   .واحلافظون حلدود اهللا والناصحون لعباد اهللا     ،والقائمون بأمر اهللا  

 )٧٠:ص(امللوك 



 ١٨٠

إني موِصيك ِبـأَمريِن إنْ حِفظْتـهما       :فَقَالَ لَه معاذٌ  ،ويودعونه ويوصونه   ،يسلِّمونَ علَيهِ 
ِفظْتا       :حينالد ِمن ِصيِبكن نع ى ِبكالَ ِغن هِة أَ     ،ِإناآلِخر ِمن ِصيِبكِإلَى ن تأَنوجوح، فَآِثر

أَو يمر ِبك علَى نِصيِبك ِمـن       ،فَِإنه يأِْتي ِبك    ،نِصيبك ِمن اآلِخرِة علَى نِصيِبك ِمن الدنيا      
 .٣٥١.فَيزولُ معك أَينما زلْت،الدنيا فَينتِظمه لَك انِتظَاما

    ِمِذيرالت اهوا رم ِليلُ ذَِلكداِلكٍ     وِن مِس بأَن نولُ اللَِّه    :قَالَ، عسـِت   «:�قَالَ ركَان نم
         لَهمش لَه عمجِفي قَلِْبِه و اهِغن لَ اللَّهعج همةُ هةٌ   ،اآلِخراِغمر ِهيا وينالد هتأَتِت  ،وكَان نمو

      يع نيب هفَقْر لَ اللَّهعج هما هينِهالدين،  لَهمِه شلَيع قفَرو،         رـا قُـدا ِإلَّا مينالد أِْتِه ِمني لَمو
٣٥٢»لَه.  

                                                 
 صحيح مرسل ) ٣٥٨٤٠)(٢١٦/ ١٩(دار القبلة -مصنف ابن أيب شيبة  - ٣٥١

وِإذَا خلْفُهم فَتى شاب ينظُر ِمما بين مقْـِدِم         ،مر ِبي الركْب وأَوصوِني   :ماِنقَالَ أَبو سِعيِد بن النع    :وعِن ابِن جاِبٍر قَالَ   
كُـلُّ الْقَـوِم قَـد      :وصِني يرحمـك اللَّـه قَـالَ      :قُلْت:كَأَنه ينظُر ِإلَى شيٍء وقَد وكِّلَ ِبِه قَالَ       ،ِرجِلِه ورأِْس راِحلَِتهِ  

وهو ِإلَى نِصيِبِه ِمـن الْـآِخرِة       ،ِإنه لَا ِغنى ِبأَحٍد عن حظِِّه ِمن دنياه       :قَالَ،وأَنت يرحمك اللَّه أَوِصِني   :قُلْت:قَالَ،وصاكأَ
جوا      ،أَحينِللد رأَمِة وِللْآِخر راِن أَمرأَم كعازنرِ ،فَِإذَا تأْ ِبأَمدةِ فَابهِ   ، الْآِخرلَيأِْتي عتس هفَِإن ها ،فَآِثرافِْتطَام هفْطُمفَت،  هِرمتحت ثُم

ي ما وأَوقَع اللَّه عز وجلَّ ِفي صدِر،فَواللَِّه لَكَأَنَّ وصايا الْقَوِم نِسخت ِمن صدِري     :قَالَ،ثُم تزولُ معه حيثُما زالَ    ،احِتراما
 ) ١٠٢٠)(١٥٠:ص(الزهد ألمحد بن حنبل     "معاذُ بن جبٍل رحمةُ اللَِّه علَيِه       :مِن الرجلُ؟ فَِقيلَ  :قُلْت،فَلَما جاوزِني ،قَالَ

 حسن
 صحيح لغريه ) ٢٤٦٥)(٦٤٢/ ٤(سنن الترمذي ت شاكر  - ٣٥٢

مـن كَانـِت    «:مسِجِد الْخيِف فَحِمد اَهللا وذَكَره ِبما هو أَهلُه ثُم قَالَ          ِفي   �خطَبنا رسولُ اِهللا    :قَالَ،وعِن ابِن عباسٍ  
 همةُ هالْآِخر،   لَهمش اُهللا لَه عمهِ   ،جينيع نيب اهلَ ِغنعجةٌ   ،واِغمر ِهيا وينالد هتأَتو،      ـهما هينـِت الـدكَان نماهللاُ ،و قفَر 

لَهمِه،شينيع نيب هلَ فَقْرعجو،ا كُِتبا ِإلَّا مينالد ِتِه ِمنؤي لَمصحيح  ) ١١٦٩٠)(٢٦٦/ ١١(املعجم الكبري للطرباين »و 
ِإنه من كَانِت الدنيا أَكْبر همِه أَفْشى       فَ،تفَرغُوا ِمن هموِم الدنيا ما استطَعتم     «:�قَالَ رسولُ اللَِّه    :وعن أَِبي الدرداِء قَالَ   

ومن كَانِت الْآِخرةُ أَكْبر همِه جمع اللَّه عز وجلَّ لَه أَموره وجعلَ ِغناه ِفي              ،اللَّه عز وجلَّ ضيعته وجعلَ فَقَره بين عينيهِ       
لَ عبد ِبقَلِْبِه ِإلَى اللَِّه عز وجلَّ ِإلَّا جعلَ اللَّه قُلُوب الْمؤِمِنني تِفد ِإلَيِه ِبالْود والرحمِة وكَانَ اللَّه ِإلَيِه ِبكُلِّ خيٍر  وما أَقْب ،قَلِْبِه

عرحسن لغريه ) ٨١٣)(٣٠٥:ص(الزهد الكبري للبيهقي » أَس 
ويفَاِرقُها ،وينشر علَيِه حاجته ِمن الـدنيا ،يجعلُ اللَّه فَقْره بين عينيِه،من تكُِن ِنيته الدنيا:أَنه قَالَ،عمٍرووعن عبِد اللَِّه بِن   

ويفَاِرقُها أَزهد مـا  ،ويكِْفيِه حاجته ِمن الدنيا،نفِْسِهيجعلُ اللَّه ِغناه ِفي ،ومن تكُِن الْآِخرةُ ِنيته،علَى أَرغَِب ما كَانَ ِفيها   
 صحيح  ) ٢٨٩)(٢٥٨:ص(الزهد أليب داود .كَانَ ِفيها
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ما أُِريد ِمنهم   ) ٥٦(وما خلَقْت الِْجن والِْإنس ِإلَّا ِليعبدوِن       { : وأَصلُ ذَِلك ِفي قَوله تعالَى    
     طِْعمأَنْ ي ا أُِريدمٍق وِرز ٥٧(وِن  ِمن (           ـِتنيِة الْمذُو الْقُـو اقزالـر وه ِإنَّ اللَّه)٥٨( {

 ].الذاريات[
 الْقَوِل  ني ملا حيبه لنا ويرضاه ِمن     ومجيع املسلم ،فَنسأَلُ اللَّه الْعِظيم أَنْ يوفِّقَنا وساِئر إخواِننا      

وصلَّى اللَّه  ،والْحمد ِللَِّه رب الْعالَِمني   ،إلَّا ِباَللَِّه الْعِلي الْعِظيمِ   فَِإنه لَا حولَ ولَا قُوةَ      ،والْعمِل
 ..علَى سيِدنا محمٍد وعلَى آِلِه وصحِبِه وسلِّم تسِليما كَِثريا دائماً إىل يوم الدين

 
 ����������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                          

ولَم يأْخذْ  ، فَقْره بين عينيهِ   وجعلَ،من كَانت ِنيته الدنيا فَرق اللَّه علَيِه أَمره       «:قَالَ،�عِن النِبي   ،وعن زيِد بِن أَِبي ثَاِبتٍ    
    لَه ا كُِتبا ِإلَّا مهِمن،      لَهمش اللَّه عمةَ جالْآِخر هتِني تكَان نمِفي قَلِْبهِ   ،و اهلَ ِغنعجةٌ   ،واِغمر هيا وينالد هتأَتالزهد البن  » و

 صحيح) ١٦٣)(٧٩:ص(أيب عاصم 
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[O�c)"c�h8א��Wع
h8fiWو�WEZ�W�
W1S��ْא�Sن
[8(ْs�א��W{[([}א�Wذ��WEZ�Z(V�S��ْא�S{ZgאWوZ�V�[(W0א��S<W+Ŵ V4
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 ٨٢........................................................................حكم املكاس

 ٨٢........................................................جواز دفع الصائل أو وجوبه



 ١٨٥

 ٨٣................................................................حكم القتال يف الفتنة

 ٨٣................................وجوب أخذ احملاربني احلرامية وإقامة احلدود عليهم

 ٨٣..............................:ولَيس ِللِْإماِم أَنْ يلِْزم رب الْماِل ِبترِك شيٍء ِمن حقِِّه

 ٨٤........حترمي أخذ املال من قبل السلطان وغريه من أجل استرجاع املال املسروق

 ٨٤...........................................إذا أخذ اإلمام األموال حبق جاز له ذلك

 ٨٤...............................جيب أن يرسل السلطان أقوى اجلند ملقاومة احلرامية

 ٨٥........تفق نواب السلطان واحلرامية على أكل أموال الناس بالباطلال جيوز أن ي

 ٨٥.....................................من آوى حمدثا أو جمرماً فهو شريكه يف اجلرمية
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 ٩٣........................................................ال جيوز تأخري احلد بعد ثبوته

 ٩٣.......................................................ة احلدود يف اإلسالمأمهية إقام

 ٩٣................ال جيوز أن يكون الغرض من إقامة احلدود العلو يف األرض وحنوها

 ٩٤................................................................حسم اليد بعد قطعها

 ٩٥.............................................................شروط قطع يد السارق
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 ٩٩..................................................................من الزاين احملصن ؟

 ٩٩................................................هل جيب احلد على احلبلى من زنا ؟

 ١٠٠.......................................................................حكم اللواط
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 ١٠٤........................................................صفة اخلمر اليت حرمها اهللا

 ١٠٧.....................................................................حكم احلشيش
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 ١١٣...............................................................جواز التعزيز بالقتل

 ١١٥...............إما على ذنب مضى أو لتأدية واجب أو ترك حمرم:العقوبة نوعان

 ١١٥.............................................نوعية اجللد الذي جاءت به الشريعة
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S�Z4א�S5Va[b�ْא�!_
S�Z4א�S5Va[b�ْא�!_
S�Z4א�S5Va[b�ْא�!_

S5Z�
[b�ْא�Sل
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 ١٢٣........................ يعطوا اجلزيةيقاتل أهل الكتاب واوس حىت يسلموا أن

 ١٢٣.........................وجوب قتال الطوائف املمتنعة خىت يكون الدين كله هللا

 ١٢٧................................هل تقاتل الطائفة املمتنعة التاركة للسنن الراتبة ؟

 ١٢٨.....................................................مىت يصري اجلهاد فرض عني ؟

 ١٢٨..............................وجوب إلزام الطوائف غري املمتنعة بشرائع اإلسالم

 ١٢٩...................................................اخلالف يف قتل تارك الصالة

 ١٤٢......................................احلث على كل ما يعني على طاعة اهللا تعاىل

 ١٤٣.........................................النهي عن كل ما فيه معصية أو يؤدي هلا
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 ١٤٨........................................................................أنواع القتل

 ١٥٢.....................................................ة احلد على القاتلشروط إقام
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 ١٥٤.........................جيب القصاص يف الضرب باليد والعصا وحنو ذلك؟هل 
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 ١٥٦........................................جواز املماثلة يف القصاص إال ما حرمه اهللا
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 ١٥٨..........................................................شروط إقامة حد القذف
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 ١٧٧.......................................................أقسام الناس يف امللك واملال

 
 
 


